REGULAMIN I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
CYKLU KONCERTÓW STREFA JELENIA
I INFORMACJE OGÓLNE
1.

2.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy wszystkich osób przebywających (zwanych
dalej „Uczestnikami”) na terenie koncertu (zwanym dalej „Wydarzeniem”) organizowanym przez
Barinclusive, Marcin Gwistka z siedzibą pod adresem: 04-334 Warszawa, ul. Kiprów 28/5, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego
NIP 1132792398, REGON 147441747, zwanego dalej „Organizatorem”.
Organizator zapewnia prawidłowy przebieg Wydarzenia. W szczególności odpowiada on za zgodność
Wydarzenia z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020. poz. 964), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 5 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020. poz. 1006).

II UCZESTNICTWO W KONCERTACH
1.

2.
3.
4.

5.

Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby spełniające wszystkie punkty:
a. posiadają ważny voucher wstępu zakupiony u dystrybutora - Going. Sp. z o.o., 02-011
Warszawa, al. Jerozolimskie 107, NIP: 5272751272,
b. ukończyły 18 rok życia,
c. złożyły oświadczenie o stanie zdrowia.
Na terenie obiektu, na którym odbywa się Wydarzenia, mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym
voucherem wstępu lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia.
W przypadku, jeśli zajdzie konieczność odwołania Wydarzenia, Organizator nie będzie zobowiązany do
zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości vouchera
posiadanego przez uczestnika.
Voucher traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na
teren Wydarzenia.

III VOUCHERY
1.
2.
3.
4.
5.

Voucher upoważnia uczestnika do jednorazowego wstępu na teren Wydarzenia.
Voucher sprzedawany jest na konkretne Wydarzenie i uprawnia do wstępu jedynie w dniu jego
obowiązywania.
Nie ma możliwości wymiany Vouchera na inny Voucher, ani wykorzystania go w innym terminie.
W trakcie kontroli Vouchera uczestnik otrzymuje od obsługi jeden żeton wymienny na jeden produkt z
oferty baru dostępnego na terenie Wydarzenia.
Voucher jest biletem wstępu w rozumieniu operatora sprzedaży, czyli Going.

IV OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.

2.

Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani
do stosowania się poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze Wydarzenia.
Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.
Każdy Uczestnik przed wejściem na teren Wydarzenia zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego
oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną SARS-COV-2 oraz, że nie
przebywa na tzw. kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Formularz z oświadczeniem, o
którym mowa powyżej zostanie przesłany Uczestnikowi w formie elektronicznej lub udostępniony w
wersji fizycznej w dniu organizacji Wydarzenia. W zależności od formy przekazania przez Organizatora
Uczestnikowi formularza z oświadczeniem, Uczestnik jest zobowiązany wypełnić i przesłać

Organizatorowi wypełniony formularz w wersji elektronicznej albo wypełnić i przekazać Organizatorowi
własnoręcznie podpisany formularz.
3. Uczestnicy mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez
który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy,
dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający wiek.
4. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania porządku i bezpieczeństwa na miejscu Wydarzenia, w
szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren Wydarzenia i przynoszenia na tereny
przyległe:
a. broni, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcuchów,
b. alkoholu (za wyjątkiem tego zakupionego na terenie Wydarzenia),
c. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
d. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, świec dymnych, laserów,
e. środków odurzających i substancji psychotropowych,
f. środków trujących i promieniotwórczych,
g. płynów łatwopalnych,
h. wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych,
i. wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu.
8. Dodatkowo wprowadza się zakaz:
a. wprowadzania psów na teren Wydarzenia,
b. niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury,
c. prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej na terenie Wydarzenia,
d. rzucania jakimikolwiek przedmiotami na terenie Wydarzenia,
e. palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących.
f. dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury
nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
9. Organizator, służby porządkowe lub ochrona są uprawnione do:
a. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień, wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu, w przypadku
zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których
posiadanie na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest
zabronione,
d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się
Wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu,
na którym odbywa się Wydarzenie,
e. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie
dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
10. Służby porządkowe lub ochrona są uprawnione do:
10.1 odmowy wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim:
a. osobom, które nie złożyły oświadczenia o stanie zdrowia,
b. osobom znajdującym się w posiadaniu przedmiotów wymienionych w pkt IV Regulaminu,
c. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
d. osobom nie posiadającym ważnego dokumentu lub identyfikatora uprawniającego do wstępu
na Wydarzenie, o którym mowa w pkt IV Regulaminu.
10.2. usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób, które swoim zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na
którym odbywa się Wydarzenie.
11. Czynności podejmowane przez służby porządkowe lub ochroniarskie, powinny być wykonywane w
sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku
do której zostały podjęte.

12. Naruszenie przez Uczestnika Wydarzenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania zasad ochrony osobistej
przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2, w efekcie którego Organizator zostanie
pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności, powodować będzie powstanie po stronie Organizatora
roszczenia zwrotnego o zapłatę równowartości poniesionej szkody względem Uczestnika, którego
działanie lub zaniechanie doprowadziło do powstania odpowiedzialności Organizatora.
13. Uczestnik Wydarzenia odpowiada za szkody powstałe w czasie trwania Wydarzenia ze swojej winy.
14. Voucher upoważnia do jednorazowego wstępu na koncert. Opuszczenie terenu Wydarzenia wiąże się z
koniecznością ponownego zakupu vouchera wstępu.
15. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie nałożonym na
niego przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
16. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na uszkodzenie słuchu ze względu na
znaczne natężenie dźwięku. Ponadto, podczas Wydarzenia uczestnicy znajdować się mogą w strefie
działania silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych. Na szczególne
niebezpieczeństwo narażone są w szczególności kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję.
Uczestnicy Wydarzenia poprzez przystąpienie do udziału w Wydarzeniu przyjmują powyższe do
wiadomości i uczestniczą w nim, w tym zakresie na własne ryzyko.
17. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na
rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy, a w szczególności
zachowania osób w niej uczestniczących.
18. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, że Wydarzenia odbywa się na ,,wolnym powietrzu” niezależnie
od warunków atmosferycznych.
V ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z COVID-19
1. Każdy uczestnik, przed wejściem na teren Wydarzenia, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o
stanie swojego zdrowia. Oświadczenie można:
a. wypełnić za pośrednictwem formularza online, który zostanie udostępniony 3 dni przed
wydarzeniem,
b. pobrać tutaj, wypełnić w dniu wydarzenia i przynieść na miejsce,
c. otrzymać i wypełnić na miejscu, przed wejściem na teren imprezy.
Bez złożenia oświadczenia o stanie zdrowia, właściciel voucheru nie zostanie wpuszczony na teren
Wydarzenia.
2. W trakcie wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do:
a. zakrywania ust i nosa,
b. dezynfekcji rąk przed wejściem na teren imprezy,
c. utrzymywania dystansu min. 1,5m od innych uczestników wydarzenia,
d. stosowania się do wszystkich poleceń wydawanych przez obsługę i ochronę wydarzenia.
3. Wszyscy uczestnicy, którzy są chorzy lub mają widoczne objawy takie jak podwyższona temperatura lub
kaszel, nie zostaną wpuszczeni na obiekt.
4. Na terenie Wydarzenia dostępne będą środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne o obowiązku
zakrywania ust i nosa oraz zachowaniu bezpiecznej odległości.
5. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, służące
zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, takie jak: maski, maseczki, chusty,
odzież ochronna czy przyłbice ochronne.
6. Organizator zapewnia prawidłowy przebieg Wydarzenia. W szczególności odpowiada on za zgodność
Wydarzenia z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020. poz. 964), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 5 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020. poz. 1006).

VI REJESTROWANIE WYDARZENIA

1.

2.
3.

4.

W trakcie Wydarzenia nie wolno jest bez zgody organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać
koncertu i utrwalać go profesjonalnymi metodami (z wymienną optyką), bez wiedzy i zgody
organizatora.
W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa Wydarzenia
mogą wyprosić osobę, która nie stosuje się do zakazu z terenu imprezy.
Do rejestrowania przebiegu imprezy, uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy otrzymali stosowną
akredytację prasową od Organizatora. Materiały i rejestracje te mogą być wykonywane wyłącznie
trakcie 3 pierwszych utworów.
Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości Wydarzenia oraz jej przygotowań
wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy
imprezy, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując voucher na Wydarzenie. Organizatorowi
przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach
emisji.

