REGULAMIN IMPREZY
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

Regulamin dotyczy imprezy masowej o charakterze artystyczno – rozrywkowym pod nazwą [Miasto Muzyka by Empik] odbywającej się w
dniach od 25.09.2021 do 26.09.2021 roku na terenie lotniska Waszawa - Babice w Warszawie (dalej „Impreza ”), organizowanej przez Going
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 107 , 02-011 Warszawa, (dalej „Organizator”) na zlecenie Empik S.A.,
stanowiącej imprezę masową w rozumieniu art. 3 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
2019 r., poz. 2171)(dalej „Ustawa”)
Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy.
§2
Sposób organizacji Imprezy

Za bezpieczeństwo Imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator Imprezy.
Wstęp na teren Imprezy zamkniętej odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego biletu.
Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
a) odmawiającej wylegitymowania w celu ustalenia tożsamości;
b) odmawiającej przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoba wnosi lub posiada przedmioty
wymienione w punkcie §3 ust.2;
c) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
d) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub
bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
e) posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
f) noszącej buty o metalowych zakończeniach;
g) której wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację;
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe itp.) wniesione przez Uczestników na teren
Imprezy.
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§3
Warunki uczestnictwa w Imprezie
Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:
głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle
narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników Imprezy do głoszenia takich
treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
2) rzucania przedmiotami;
3) wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;
4) zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
5) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
6) posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;
7) umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób
ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu obiektu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
9) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
10) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
11) stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników Imprezy.
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie:
1) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo
niebezpiecznych;
3) pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze - w uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na
wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
4) środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
5) kasków oraz parasoli;
6) hulajnóg oraz rowerów;
7) napojów i artykułów spożywczych;
8) napojów alkoholowych;
9) materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne;
10) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
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trąbek (np. wuwuzele itp.) oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
wskaźników laserowych;
materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on
być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym Regulaminem.
Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z powyższymi postanowieniami, również będą traktowane
jako naruszenie niniejszego Regulaminu.
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§4
Obowiązki uczestnika Imprezy
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Uczestnik Imprezy jest obowiązany:
nie zakłócać porządku publicznego;
przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;
przebywać wyłącznie w pomieszczeniach wyraźnie wyznaczonych przez Organizatora jako teren Imprezy;
posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych dokument potwierdzający
tożsamość;
nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie;
stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora Imprezy, a w przypadku
interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych
uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb
porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi
na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§5
Uprawnienia uczestnika Imprezy
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Uczestnik Imprezy ma prawo:
przebywać na terenie Imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia Obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy;
w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania
przepisów prawnych, ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu;
Uczestnik Imprezy jest uprawniony do:
zgłoszenia przedstawicielom Organizatora (np. służbom porządkowym lub informacyjnym) poniesionych przez niego szkód na terenie
Imprezy w trakcie jej trwania;
składania skarg.
§6
Obowiązki Organizatora Imprezy– Służby porządkowe
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Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez służby porządkowe.
Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności
zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy,
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 imprezy lub Policji.
Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie
lub posiadanie jest zabronione zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Imprezy lub zgodnie z przepisami Ustawy;
stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do
opuszczenia Imprezy;
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a
w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych
ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inna osobę;
ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także
chronionego mienia.
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Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują
się niezgodnie z Regulaminem.
Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
ręczne wykrywacze metalu,
inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas Imprezy.
Organizator nie zapewnia parkingów dla uczestników Imprezy.
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§7
Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego
Uczestnik Imprezy w trakcie Imprezy jest zobowiązany posiadać materiały ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami
prawa.
Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie publikacji Regulaminu Imprezy, Uczestnik Imprezy zobowiązany jest samodzielnie
wyposażyć się w maseczkę i po wejściu na teren Imprezy oraz w trakcie jej trwania jest zobowiązany zakrywać usta i nos przy pomocy
maseczki.
Organizator ma prawo do weryfikacji przy wejściu na teren Imprezy kodu QR UCC Zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19. Brak
ważnego Zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19 w dniu wstępu na Imprezę może skutkować odmową wstępu z uwagi na limit
miejsc dla osób niezaszczepionych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
Uczestnik Imprezy powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, pierwsza litera nazwiska, dzień i miesiąc urodzenia)
zawartych w kodzie QR UCC – Zaświadczeniu o szczepieniu przeciwko Covid-19.
Uczestnik Imprezy może być zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że Uczestnik Imprezy, według
swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
W wypadku, gdy Uczestnik Imprezy nie wypełni oświadczenia o którym mowa w ust. 3, nie będzie mógł wziąć udziału w Imprezie.
Uczestnik nie może wziąć udziału w Imprezie, jeżeli wystąpią u niego objawy choroby lub w wypadku, gdy przebywa na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym.
Oświadczenie o stanie zdrowia zawiera nazwę oraz termin wydarzenia, imię i nazwisko Uczestnika Imprezy oraz dane kontaktowe
umożliwiające łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu – adres i telefonu.
Organizator informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: informacji o stanie zdrowia, adresu i telefonu Uczestnika
Imprezy jest art. 9 ust. 2 lit. i) – Rozporządzenia 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 (dalej „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.
Dane osobowe Uczestników Imprezy zawierające informację o zdrowiu Uczestnika Imprezy są przetwarzane w celu minimalizacji
wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego.
Dane osobowe Uczestnika Imprezy: numer telefonu i adres są przetwarzane w celu udostępnienia Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym, na ich żądanie w celu
skontaktowania się z Uczestnikiem Imprezy po jej zakończeniu.
Dane osobowe Uczestnika Imprezy: numer telefonu i adres będą przechowywane przez okres 2 tygodni po ich pozyskaniu.
Organizator może odmówić wstępu na Teren Imprezy osobom nie przestrzegającym aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz
Regulaminu Imprezy.
Organizator informuje, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu
społecznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów administracji rządowej oraz
Wytycznymi Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.
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§8
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.
5.
6.
1)

2)

Organizator Imprezy udostępnia uczestnikom niniejszy Regulamin poprzez wywieszenie Regulaminu przy wejściach na teren Imprezy.
W czasie Imprezy Organizator oraz uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązane są do przestrzegania
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wejście na teren Imprezy stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem,
reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio
z Imprezy.
Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy lub mogą być usunięte z terenu Imprezy.
Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu
w wydychanym powietrzu;
dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody.
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