
REGULAMIN WYDARZENIA FORT OPEN AIR 21’ 

05-06.06.2021 r. 

Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 345 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:  

a) Służby Ochrony i Informacji – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników 
ochrony osób lub mienia, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Wydarzeniu, w tym do 
kontroli osób chcących nabyć bilet wstępu na wydarzenie oraz członków służb porządkowych i 
informacyjnych. 

b) Kadra - wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Wydarzenia, zatrudnione przez Organizatora lub 
powołane przez Organizatora do pełnienia określonych funkcji oraz wykonywania określonej pracy, 
m.in. związanych z informowaniem uczestników o zasadach wydarzenia, bezpieczeństwa wydarzenia, 
prowadzących działalność gastronomiczną, pracowników obsługi barmańskiej, pracowników 
sprzątających. 

c) Teren Wydarzenia – oznacza wydzielony teren przy Basenach Kora, ul. Wał Miedzeszyński 345, 
ograniczony płotem i barierkami, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie lub inne miejsce, na 
które Wydarzenie może zostać przeniesione, podane do publicznej wiadomości przez Organizatora. 
Przekroczenie oznaczonych barierek oznacza opuszczenie Wydarzenia.  

d) Uczestnik – oznacza osobę, która skorzystała z uprawnień wynikających z nabycia Biletu wstępu i 
która znajduje się na Terenie Wydarzenia. 

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu i zasady zachowania się osób obecnych 
Terenie Wydarzenia, w tym postanowienia porządkowe regulujące:  

a) wstęp na Wydarzenie,  

b) prawa i obowiązki Uczestnika,  

c) zakazy, które Uczestnik winien respektować,  

d) zasady odpowiedzialności osób, w tym Uczestników, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym 
porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu, 

e) wytyczne i ograniczenia w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad 
zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu, na którym 
przeprowadzane jest Wydarzenie oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie 
praw i obowiązków Uczestników Wydarzenia w związku z nabyciem biletu wstępu na Wydarzenie.  

3. Regulamin wydany jest przez Organizatorów Wydarzenia — DIATAZA sp. z o.o. (zwany dalej 
“Organizatorem 1”) oraz Fundacja Integracji Audiowizualnej (zwany dalej “Organizatorem 2”) (dalej 
łącznie zwani “Organizatorami”) 

§2. WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA 

1. Wstęp na Teren Wydarzenia jest płatny i przysługuje wszystkim osobom pełnoletnim, trzeźwym oraz 
zachowującym się w sposób odpowiedni (więcej w ust. 10 poniżej). Bilety na wydarzenie można nabyć 
pod adresem strony internetowej wskazanej w linku poniżej oraz na wejściu na Teren Wydarzenia: 

goingapp.pl/kup-bilety/fort-open-air-21-1/czerwiec-2021 



2. Zachowanie osób chcących wejść na Teren imprezy oraz Uczestników imprezy, może być 
przedmiotem weryfikacji Organizatorów lub Służby Ochrony i Informacji (więcej w ust. 10 poniżej).  

3. Wejście na Teren Wydarzenia znajduje się od strony Wału Miedzeszyńskiego 345 - między basenami 
a sklepem rowerowym - betonową uliczką w dół. 

4. Zakup biletu na wydarzenie jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia, że wg najlepszej wiedzy 
Uczestnika, nie jest on osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie lub nie 
znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku zmiany sytuacji Uczestnika w okresie 
pomiędzy zakupem biletu a terminem wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym 
organizatora. 

5. Uczestnik Wydarzenia, który nabywa bilet na wejściu składa pisemne oświadczenie przy wejściu na 
teren wydarzenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, 
nie przebywa na kwarantannie lub nie znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.  

6. Zbieranie oświadczeń, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej nie jest obligatoryjne, ale 
rekomendowane przez służby oraz Ministerstwo Kultury w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom 
sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w 
danym wydarzeniu. Dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego 
zakończeniu. Po ich pozyskaniu powinny być przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.  

7. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej 
przed wstępem na teren Wydarzenia, a jego udział w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem 
zakrywania ust i nosa. 

8. Wejście na teren Wydarzenia odbywa się z zachowaniem dystansu 2 metrów w kolejce, z 
wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, 
rodziny zamieszkującej ze sobą. Na wejściu kolejka i dystans wyznaczone są poziomymi znakami. 

9. Każdy Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni przy wejściu na Teren 
Wydarzenia. 

10. Organizator odmawia wstępu na Teren Wydarzenia:  

a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na Wydarzenie lub 
zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez 
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania 
kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 
października, 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został 
wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu tejże Ustawy,  

b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których w Regulaminie,  

c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 
lub innych podobnie działających środków,  

d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 
pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje 
alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, farby w sprayu i inne aerozole (w tym 
lakiery do włosów, dezodoranty, perfumy), urządzenia emitujące promienie laserowe (w tym laserów 
punktowych), flagi i transparenty, urządzenia emitujących dźwięk, zwierzęta, plastikowe, szklane lub 
metalowe pojemniki lub puszki, buty o metalowych zakończeniach, materiały rasistowskie, 
ksenofobiczne oraz propagandowe, a także plakaty i ulotki bez autoryzacji,  

e) osobie której wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,  



f) osobie nieposiadającej dowodu tożsamości,  

g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.  

6. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych, należy do Służb Ochrony i Informacji.  

7. Organizator Wydarzenia odmawia wniesienia oraz zakazuje używania na Terenie Wydarzenia 
profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu 
rejestrującego obraz lub dźwięk jak również zakazuje dokumentowania przebiegu Wydarzenia przy 
użyciu telefonów komórkowych (z wyłączeniem przedstawicieli mediów). Jednocześnie Organizator 
Wydarzenia zastrzega prawa do rejestrowania przebiegu Wydarzenia, celem późniejszej publikacji 
przebiegu wydarzenia w środkach przekazu takich jak media społecznościowe wraz z wykorzystaniem 
wizerunku Uczestników Wydarzenia, na co Uczestnicy Wydarzenia wyrażają zgodę. 

8. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich. Osoby, które w dniu Wydarzenia nie ukończyły 
18. roku życia mogą przebywać na terenie wydarzenia pod opieką opiekuna prawnego, najpóźniej do 
godziny 22. Po godzinie 22, opiekun prawny zobowiązany jest do opuszczenia Terenu Wydarzenia wraz 
z podwładnym. 

§ 3. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas 
trwania Wydarzenia w szczególności poprzez:  

a) Służby Ochrony i Informacji wyróżniające się elementami ubioru, o których mowa w par. 1 powyżej,  

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i 
Informacyjnymi oraz organizującego ich pracę, koordynatora do zadań związanych z dbałością o 
zachowanie wszelkich procedur sanitarnych, 

c) udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego,  

2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia 
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Ochrony i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw 
bezpieczeństwa oraz koordynatora do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich procedur 
sanitarnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich 
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminu.  

3. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia 
obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na 
Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie 
oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na 
Terenie Wydarzenia, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z 
pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.  

4. Organizator w zakresie określonym Regulaminem uprawniony jest do utrwalania przebiegu 
Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia, mogące stanowić dowody 
pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub 
dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje 
prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Wydarzenia lub Policji.  

5. Służby Ochrony i Informacji, legitymując się identyfikatorem, są uprawnione zgodnie z niniejszym 
Regulaminem oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do:  

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,  



b) przeglądania zawartości bagaży lub odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 
posiadają przedmioty niebezpieczne oraz własne napoje i prowiant, których wnoszenie jest 
niedozwolone, 

c) weryfikacji uprawnień osób do przebywania na Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku 
takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,  

d) w przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego lub zachowania niezgodnego z regulaminem 
wezwania Uczestnika Wydarzenia do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania 
zasad uczestnictwa w Wydarzeniu wezwać do opuszczenia przez niego Terenu Wydarzenia i 
zastosować wszelkie dostępne środki, do stosowania których Służby te są uprawnione, celem 
wyegzekwowania powyższego żądania,  

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w 
przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Ochrony i 
Informacji lub inną osobę,  

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,  

g) wymienione w niniejszym ustępie czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej 
naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w stosunku do której zostały podjęte.  

6. Służby Ochrony i Informacji są obowiązane usunąć z Terenu Wydarzenia osoby, które swoim 
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.  

7. Członkowie Służb Ochrony i Informacji, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być 
wyposażeni m.in. w niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.  

8. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 
zarobkowej na Terenie Wydarzenia.  

9. Organizator wyznacza podział Wydarzenia na następujące strefy:  

a) bary, 

b) widownia – teren Wydarzenia ze strefą siedzącą, gdzie miejsca siedzące zajmowane są co drugie 
siedzenie, 

c) widownia – teren Wydarzenia ze strefą stojącą, umożliwiającą zachowanie dystansu społecznego i 
odległości min. 2 metrów, 

d) strefy gastronomiczne – wydzielone strefy gastronomiczno-handlowe, w postaci barów w których 
sprzedawane są napoje alkoholowe oraz w postaci tzw. food-trucków, oferujących sprzedaż posiłków.  

e) scena - miejsce występu artystów umożliwiające zachowanie minimum 2 metrów odległości od 
Uczestników Wydarzenia. 

f) strefy relaksu - miejsce wypoczynku przeznaczone dla Uczestników. 

10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe w szczególności poprzez zapewnienie, że:  

a) pracownicy obsługi, Służb Ochrony i Informacji oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie 
podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;  

b) Służby Ochrony i Informacji muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, 
sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania 
pierwszej pomocy medycznej.  



11. Udział uczestników jest dopuszczalny pod warunkiem wyposażenia się uczestnika w materiały 
ochrony osobistej i zakrywania ust i nosa. W razie braku wyposażenia, możliwe jest nabycie maseczki 
zakrywającej twarz i usta na wejściu u organizatora. 

12. Na terenie Wydarzenia rozmieszczone są środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjnych 
przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 2 metrów. 

13. Maksymalna ilość osób mogących znajdować się na terenie wydarzenia zostanie ustalona, zgodnie 
z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYDARZENIA 

 1. Uczestnik Wydarzenia jest obowiązany:  

a) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu – przestrzegając postanowień Regulaminu,  

b) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Służb Ochrony i Informacji, pracowników ochrony, 
Organizatora Wydarzenia, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych 
uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.  

2. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego 
na Terenie Wydarzenia w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu 
Organizatora.  

3. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Uczestnika 
Wydarzenia oraz innej osoby przebywającej na Terenie Wydarzenia lub w jego otoczeniu, 
spowodowany pozostawaniem w strefie dźwięku lub światła, używanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

4. Organizator utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub 
reklamy Wydarzenia w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. 
Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie 
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§5. WEWNĘTRZNE ZASADY ORGANIZATORA WYDARZENIA 

1. Organizator zapewnienia Kadrze oraz Służbom Ochrony i Informacji, pracującym przy realizacji 
Wydarzenia: 

a) zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników); 
b) maseczki/przyłbice oraz rękawiczki u wszystkich pracowników i kontraktorów, szczególnie 

mających kontakt z publicznością; 
c) możliwość dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren wydarzenia i wyjściu; 
d) w szatniach i toaletach środki do dezynfekcji; 
e) oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej; 
f) wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji; 
g) szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur 

stosowanych na wydarzeniu; 
h) planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób 

pracowała w jednym czasie w jednym miejscu; 
i) opracowanie odpowiednich zapisów do instrukcji BHP uwzględniających wytyczne GIS. 

 



§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:  

a) na stronie internetowej przy zakupie biletów, 

b) na wejściu na wydarzenie, przy kasie biletowej, 

c) na barach. 

2. Służby Ochrony i Informacji mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

3. W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną, Organizatorzy zastrzegają prawo do 
zmiany terminu i miejsca Wydarzenia, w przypadku obostrzeń uniemożliwiających bezpieczną 
organizację Wydarzenia. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o organizacji imprez 
masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie 
przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i mienia.  

 


