REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
Fundację Rozwoju Kultury ArtBiz
1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy tj.:
spektaklu,
koncertu
lub
innego
wydarzenia
organizowanego przez Fundację Rozwoju Kultury
Artbiz (organizatora) zwanego dalej „imprezą”.
2. Imprezy mogą mieć ma charakter odpłatny lub
nieodpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie
za okazaniem:
- ważnego biletu, biletu bezpłatnego, zaproszenia lub
wejściówki (dokument wejścia) wydanej przez
organizatora.
3. a) Dokument wejścia upoważnia do uczestnictwa w
Wydarzeniu pod warunkiem stosowania się do
niniejszego regulaminu.
b) Dokument wejścia z wyznaczonymi miejscami
upoważnia do wejścia i zajęcia wyłącznie miejsc
oznaczonych.
c) Dokument wejścia bez wyznaczonych miejsc
upoważnia do zajęcia wolnego miejsca w miarę
dostępności.
d) Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc po
rozpoczęciu Wydarzenia. po rozpoczęciu wydarzenia
Organizator zastrzega prawo odmowy wstępu na
Wydarzenie.
e) Jeżeli na wydarzenie obowiązują bilety ulgowe,
przysługują one: emerytom, rencistom, studentom
studiów, młodzieży uczącej się w szkołach
podstawowych i średnich. organizator może żądać
okazania dokumentu uprawniającego do nabycia biletu
ulgowego.
4. Osoby uczestniczące w imprezie (widzowie)
obowiązane są zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników
oraz nie utrudnianie innym uczestnikom udziału w
Wydarzeniu, a w szczególności:
- przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu
oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się
impreza,
- stosować się do poleceń członków służby
porządkowej,
- przybyć punktualnie na wydarzenie,
- zachować ciszę,
- powstrzymać się od spożywania posiłków i napojów
- nie zasłaniać innym uczestnikom widoczności lub
utrudniać słyszalności
- przestrzegać inne zasady współżycia społecznego.
5. Zabrania się uczestnikom imprezy wnoszenia i
posiadania w trakcie jej trwania broni lub innych
niebezpiecznych
przedmiotów,
materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych,
środków
odurzających
lub
substancji
psychotropowych.

6. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora,
utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a
także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie
trwania imprezy.
7. Przedstawiciele organizatora są upoważnieni do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
d) nie wpuszczenia na teren imprezy osób
odmawiających poddania się czynnościom, o których
mowa w ppkt. a) lub osób które swym zachowaniem
lub wyglądem mogą zakłócić przebieg imprezy .
e) proszenia o okazanie zawartości bagaży oraz
odzieży osób w przypadku powzięcia uzasadnionego
podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają
przedmioty, o których mowa w pkt. 4 lub 5.
f) wydawania poleceń porządkowych, niezbędnych dla
prawidłowego przebiegu imprezy,
g) wzywania uczestników naruszających prawo lub
niniejszy regulamin, do zaniechania stwierdzonych
naruszeń,
h) wzywania do niezwłocznego opuszczenia imprezy
osób nie reagujących na polecenia porządkowe ani
wezwania do zaniechania naruszeń prawa lub
obowiązujących na imprezie regulaminów,
i) wezwaniu upoważnionych służb tj. ochrony obiektu,
policji lub innych w celu usunięcia z terenu imprezy
osób nie reagujących na wezwanie do niezwłocznego
opuszczenia terenu imprezy,
j) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji,
sprawców przestępstw lub wykroczeń popełnionych w
trakcie trwania imprezy, albo osób stwarzających w
sposób bezprawny bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
8. Osoby posiadające przy sobie przedmioty, o których
mowa w pkt 4 lub 5, zobowiązane są przed wejściem
na imprezę przedmioty te zdeponować za
pokwitowaniem
w
oznakowanym
punkcie
depozytowym, pod rygorem nie wpuszczenia tej osoby
na imprezę. Organizator nie gwarantuje dostępności
punktu depozytowego.
9. W przypadku nie wpuszczenia uczestnika na
imprezę lub usunięcie z imprezy uczestnika zgodnie z
pkt. 7 zwrot należności za bilety nie przysługuje.
10. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji
przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących
dźwięk lub obraz oraz publicznej prezentacji tych
materiałów w celach promocyjnych. Uczestnik wyraża
zgodę na zamieszczenie przez Organizatora swojego
wizerunku
utrwalonego
podczas
Wydarzenia.
Udzielona zgoda jest dobrowolna i przysługuje prawo
do jej cofnięcia.
11. Wszelkich informacji bieżących, udzielają
przedstawiciele Organizatora.
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