REGULAMIN
TACO HEMINGWAY - POCZTÓWKA Z POLSKI TOUR ‘20
§1
Wstęp
1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady uczestnictwa w koncertach (dalej
zamiennie Koncert / Koncerty / Wydarzenie / Wydarzenia) organizowanych przez WWW Jan
Porębski, adres: Filarecka 3/16, 01-583 Warszawa, NIP 5252401244, REGON 365276937 (dalej
Organizator) na trasie TACO HEMINGWAY - POCZTÓWKA Z POLSKI TOUR ‘20, obsługiwanych
przez bileterię Going., Empik Bilety i salony Empik (dalej Bileterie).
§2
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem Koncertu (dalej Uczestnik) może być osoba pełnoletnia posiadająca ważny
dokument tożsamości umożliwiający jej identyﬁkację, osoba powyżej 16 r.ż. posiadająca
piśmienną zgodę opiekuna na uczestnictwo w Koncercie oraz dokument umożliwiający jej
identyﬁkację, lub osoba poniżej 16 r.ż. będąca pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego.
Wzór zgody opiekuna na udział w Wydarzeniu dołączony jest do Regulaminu jako Załącznik nr
1.
2. Uczestnikiem Koncertu może być wyłącznie osoba posiadająca ważny bilet wstępu zakupiony
za pośrednictwem autoryzowanej Bileterii.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do
zasad obowiązujących w miejscu, w którym odbywa się Koncert. W razie rozbieżności
pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego regulaminu.
4. Uczestnicy nie stosujący się do zasad Regulaminu Wydarzenia są zobowiązani do opuszczenia
miejsca Wydarzenia na prośbę ochrony lub obsługi Wydarzenia bez prawa do ponownego
wejścia oraz zwrotu należności za bilet.
§3
Wymogi sanitarne dla uczestników w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2
1. Uczestnik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa na terenie Wydarzenia oraz
samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej przed przybyciem na teren
Wydarzenia. Organizator ma prawo odmówienia wstępu na teren Wydarzenia osobom nie
posiadającym maseczki ochronnej / przyłbicy.
2. Przed wejściem na teren Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do poddania się
obowiązkowej kontroli temperatury prowadzonej przez wyznaczone przez Organizatora
służby oraz do dezynfekcji rąk.
3. Na terenie Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dystansu 1,5 m od innych
osób. Osoby oczekujące przed wejściem w kolejce uprasza się o zachowanie bezpiecznej
odległości od innych osób.
4. Bezwzględnym warunkiem wstępu na teren Wydarzenia jest złożenie przez Uczestnika
oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem formularza elektronicznego
udostępnionego w Bileterii, że nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie lub
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pod nadzorem epidemiologicznym. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren
Wydarzenia osobom, które nie przedłożyły takiego oświadczenia. Wzór oświadczenia
dołączony jest do Regulaminu jako Załącznik nr 2.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w punkcie powyżej, oraz udostępnienie ich Głównemu Inspektoratowi
Sanitarnemu, jeżeli wystąpi taka konieczność. Dane Uczestników będą przechowywane przez
2 tygodnie od terminu Wydarzenia.
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zaleceń Głównego Inspektoratu
Sanitarnego obowiązujących obecnie w kraju, a także do stosowania się do poleceń
Organizatora oraz wyznaczonych przez niego służb porządkowych i informacyjnych.

§4
Bilety
1. Kupując bilet Uczestnik akceptuje Regulamin.
2. Bilet na Wydarzenie można nabyć jedynie za pośrednictwem Bileterii.
3. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu jedynie na Wydarzenie w terminie i miejscu
wskazanym na bilecie z uwzględnieniem postanowień wymienionych w § 10 pkt. 3.
4. Zwrot / wymiana / reklamacja biletu jest możliwa na zasadach ogólnych obowiązujących w
Bileterii.

§5
Wstęp na teren Wydarzenia
1. Wstęp na teren Wydarzenia ma wyłącznie osoba posiadająca dowód tożsamości oraz ważny
bilet, z zastrzeżeniami wymienionymi w paragrafach 2 oraz 3.
2. Ponadto obsługa Wydarzenia może odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobom:
a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków
psychotropowych lub innych o podobnym działaniu,
b. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyﬁkację,
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub mogącym w inny sposób stwarzać
zagrożenie dla innych Uczestników Wydarzenia,
d. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, które mogą stwarzać zagrożenie dla
artystów i innych Uczestników Wydarzenia.
3. Uczestnictwo osoby z niepełnosprawnościami powinno zostać zgłoszone nie później niż 5 dni
przed planowanym terminem Koncertu drogą mailową na adres support@goingapp.pl.
4. Niezgłoszenie lub zbyt późne zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami może
spowodować niedogodności lub uniemożliwić jej udział w Wydarzeniu bez prawa do
reklamacji / zwrotu należności za bilet.
§6
Zakazy
1. Uczestnikom zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla
innych osób, ponadto Uczestnikom zabrania się:
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a. niszczenia przedmiotów wyposażenia i sprzętu znajdującego się na terenie
Wydarzenia,
b. wprowadzania na teren Wydarzenia zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i
psów asystujących,
c. wnoszenia oraz spożywania napojów, żywności, alkoholu nabytych poza terenem
Wydarzenia,
d. wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i
zdrowia przedmiotów,
e. prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznych.
2. Zabrania się przebywania na terenie Wydarzenia osobom nietrzeźwym oraz osobom
pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w
sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych uczestników Wydarzenia, zakłóca porządek lub
narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. Obsługa Wydarzenia
ma prawo do usunięcia takich osób z terenu Wydarzenia bez prawa do ponownego wejścia.
3. Na terenie Wydarzenia zakazane jest używanie profesjonalnych urządzeń rejestrujących
audio/wideo oraz profesjonalnych aparatów fotograﬁcznych.
4. Oprócz usunięcia Uczestnika z terenu Wydarzenia za złamanie zakazów, wymienionych w
niniejszym paragraﬁe, Organizator ma prawo nałożyć na Uczestnika karę pieniężną stosowną
do wysokości poniesionych przez to strat.

§7
Ostrzeżenia
1. Przebywając na terenie Wydarzenia Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w
streﬁe bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu,
jak również w streﬁe działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą
spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety
w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za
powstałe w tej konsekwencji ewentualne uszkodzenia słuchu / wzroku lub utratę zdrowia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty zagubione,
pozostawione lub skradzione podczas Wydarzenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie jego
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące
okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub
zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

§8
Wizerunek
1. Organizator informuje, że Wydarzenie może zostać udokumentowane w postaci materiałów
audio/video oraz zdjęć.
2. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora, bądź na jego
zlecenie, wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z
działalnością Organizatora.
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§9
Klauzula informacyjna
1. Organizator informuje, że teren Wydarzenia może być monitorowany, a przebieg Wydarzenia
rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celach archiwizacji
materiałów, które mogą stanowić dowód pozwalający na wszczęcie postępowania karnego
albo postępowania w sprawach o wykroczenia.
2. Organizator jest upoważniony do zbierania i przetwarzania danych osobowych małoletnich
Uczestników wydarzenia oraz ich opiekunów prawnych. Dane osobowe są przetwarzane w
celu zapewnieniu bezpieczeństwa małoletniemu Uczestnikowi podczas Wydarzenia, kontroli
uprawnień małoletniego Uczestnika do wstępu na teren Wydarzenia, oraz ewentualnego
dochodzenia odpowiedzialności za szkody przez niego wyrządzone lub obrony przed
roszczeniami.
3. Podanie danych osobowych przez opiekuna osoby małoletniej jest dobrowolne, ale konieczne
do umożliwienia wstępu małoletniemu Uczestnikowi na teren Wydarzenia.
4. Dane osobowe będą przechowywane w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Organizatora przez okres ich przedawnienia. Po
tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów
prawa.
5. Opiekun ma prawo dostępu do danych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Opiekunowi przysługuje również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
2. Organizator ma prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdej chwili publikując nową
wersję Regulaminu na stronie Wydarzenia. Zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.
3. Niezależnie od zmiany Regulaminu Organizator ma prawo do zmiany daty i godziny
Wydarzenia umieszczając stosowną informację na stronie Wydarzenia.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
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ZAŁĄCZNIK NR. 1
PISEMNA ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW
(OPIEKUNÓW PRAWNYCH) / GUARDIAN CONSENT)
Ja, niżej podpisany(a):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..,
(imię i nazwisko składającego oświadczenie / Legal Guardian Name)

zamieszkały(a) w:
………………………………………………………………………………………………………………………,
(adres zamieszkania - kod, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania / address)

PESEL(ID): ………………………………………,
telefon kontaktowy: ……………………………………….,

wyrażam zgodę na uczestnictwo:
…………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia / child`s name, date of birth)

…………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania / address )

……………………………………………
(PESEL / ID)

w koncercie artysty ………………………………. (pseudonim artysty), który odbędzie się dnia .................... (data)
w .................................
(adres),

(nazwa areny/nazwa klubu/lokalizacja) ,

......................................................

............................ (miasto).

Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, iż Organizator w/w Wydarzenia nie zapewnia
opieki osób dorosłych dla osób niepełnoletnich i osoby te będą przebywały na
terenie tej imprezy na moją wyłączną odpowiedzialność oraz, że akceptuję regulamin w/w
Wydarzenia.
…………………………………………………………………
………………………….
( data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego / date &
Legal Guardian Signature )

-5-

ZAŁĄCZNIK NR. 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONCERTU
ZGODNIE Z ZALECENIAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PODCZAS WYSTĘPOWANIA NA
TERENIE POLSKI WIRUSA SARS-CoV-2.
W związku z uczestnictwem w wydarzeniu:
* Nazwa wydarzenia………………………………………………………………………………………………………………………
* Miejsce wydarzenia: ....................................................................................…………………………………
* Data wydarzenia: ..........................................................................………………………………………………..
* e-mail, na jaki został zakupiony bilet:.......................................………………………
Niniejszym oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym.
*Imię:.............................................................................................................................
*Nazwisko:....................................................................................................................
* Data wypełnienia oświadczenia:..............................................
* dane obowiązkowe
DANE TRACKINGOWE
Uzupełnienie jest dobrowolne, zachęcamy jednak do pozostawienia ich. Będziemy mogli się z Tobą
skontaktować, w momencie wykrycia ogniska choroby na danym wydarzeniu.
Numer telefonu:…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:.................................................................................................
Klauzula informacyjna RODO
Dane osobowe zbieramy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego, (zamieszczone na stronie hxps://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowychw-trakcie-epidemii-wirusa-sars-c ov-2-w-polsce).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: REVOLUME Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie., ul. Sienkiewicza 4/24, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431340, NIP 5252532696, REGON 146161431 – dalej zwany jako „Administrator”.
2. Kontakt z Administratorem w kwes}ach dotyczących ochrony danych osobowych odbywa się za pośrednictwem e-mail:
wojciechkwiatkowski@revolume.pl
3. Administrator zbiera oraz przetwarza następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko Uczestnika, nazwa, data i miejsce wydarzenia, w którym Uczestnik bierze udział oraz informacja dotycząca stanu zdrowia
Uczestnika obejmująca oświadczenie, że Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
• dane kontaktowe Uczestnika umożliwiające łatwy kontakt z Uczestnikiem po zakończeniu Wydarzenia – adres i telefon;
• Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestników:
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• W zakresie imienia i nazwiska, nazwy, daty i miejsca wydarzenia oraz informacji o stanie zdrowia Uczestnika obejmującej oświadczenie, że
Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym – jest obligatoryjne. W wypadku, gdy Uczestnik nie wypełni oświadczenia o stanie zdrowia drogą online lub nie złoży
pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia przed wejściem na wydarzenie, nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu.
• W zakresie danych kontaktowych Uczestnika obejmujących adres i telefon - jest dobrowolne, ale ułatwi s łużbom sanitarnym prowadzenie
dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
5. Administrator informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie informacji o stanie zdrowia (w tym imienia i
nazwiska), adresu i telefonu Uczestnika jest art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, to jest przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z
interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi
lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na
podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób,
których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.
6. Dane osobowe Uczestnika zawierające imię i nazwisko oraz informację o zdrowiu Uczestnika są przetwarzane w celu minimalizacji
wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego.
7. Dane osobowe Uczestnika: numer telefonu i adres są przetwarzane w celu udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i
służbom porządkowym wydarzenia w celu skontaktowania się z Uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu, w wypadku prowadzenia
dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
8. W związku z realizacją celów wskazanych w pkt 6 i 7, Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom danych:
• Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu,
• służbom porządkowym wydarzenia.
9. Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie przez okres od daty złożenia oświadczenia o stanie zdrowia do upływu 14
dni od daty wydarzenia. Po upływie tego okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
10. PrzysługująPani/Panunastępująceprawa:
• prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje
informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie
posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
• prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej
żądanie;
• prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych
osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
• prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do
realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, przy czym uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych, których podanie jest
dobrowolne;
• prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych lub
ogranicza je do niezbędnego minimum, przy czym uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych, których podanie jest dobrowolne;
• prawo do skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w odniesieniu do danych, których podanie jest obligatoryjne.
• Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą proﬁlowane.
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