REGULAMIN IMPREZY
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Organizatorem imprezy jest PARAM Spółka Jawna, ul. Mokotowska 51/53/ lok. 58, 00-542 Warszawa.
Impreza pn. „Numery Twoich Przyjaciół 998-112” – ATMASFERA – DODA Z ORKIESTRĄ, odbywa się w dniu
1 czerwca 2019r. w Hali Widowiskowo-Sportowej TAURON ARENA w Krakowie przy ul. Lema 7.
Publiczność ma wstęp na teren imprezy w dniu 1 czerwca 2019r. od godz. 18:00 i przebywać tam może do zamknięcia bram,
ok. godz. 22:30.
Wstęp na imprezę jest skierowany do każdego, pod warunkiem posiadania karty wstępu lub zaproszenia, a także przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy.
Miejsca przeznaczone dla publiczności mogą być numerowane lub nienumerowane.
Sektor, rząd oraz numer miejsca przypisany do karty wstępu może zostać zmieniony, w związku z tym uczestnik imprezy ma
obowiązek zastosować się do zaistniałych zmian i podporządkować się wydawanym poleceniom przez służby organizatora.
Osoby obecne na terenie imprezy mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na
tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulamin imprezy i regulamin obiektu.
Osobom obecnym biorącym udział w imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia i posiadania na terenie imprezy masowej: broni
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych,
napojów alkoholowych w tym piwa, środków odurzających lub substancji psychotropowych, szklanych przedmiotów i butelek pet
o pojemności pow. 0,33l.
Organizator imprezy informuje, że w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w tym w zakresie zapewnienia
postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, działa AGENCJA OCHRONY „HEKTOR”, która jest upoważniona
do przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących na teren imprezy, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby które
odmawiają poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na terenie imprezy jest zabronione.
Zabrania się niszczenia mienia oraz wyposażenia i wystroju obiektu, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i przedmiotów
znajdujących się na terenie imprezy, wzniecania ognia, używania wyrazów i wyrażeń niecenzuralnych, wznoszenia okrzyków
prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obscenicznych,
obraźliwych i poniżających inne osoby z uwagi na płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
Zabrania się wstępu i przebywania na terenie imprezy:
a) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie
działających środków.
b) osobom posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne (w tym butelki szklane i plastikowe o pojemności pow. 0,33l, noże
itp.), materiały pirotechniczne, wyroby i substancje czynne.
c) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla porządku imprezy i jej
bezpieczeństwa.
d) osobom objętym zakazem wstępu na imprezy masowe lub osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację
Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu imprezy, a zwłaszcza zachowań publiczności, oraz do wykorzystania
wizerunku osób uczestniczących w imprezie w celach marketingowych prowadzonych przez organizatora imprezy.
Materiał zarejestrowany za pomocą urządzeń, o których mowa w pkt. 13 stanowić może dowód służący do wszczęcia postępowania
karnego.
Osoby znajdujące się na terenie imprezy, które będą: dopuszczać się zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników
imprezy, zachowywać się w sposób niekulturalny lub naruszać dobre obyczaje, albo które wniosą wbrew zakazowi przedmioty
zabronione, albo będą spożywać lub zażywać substancje lub wyroby, o których mowa w pkt. 8 niniejszego regulaminu, albo nie będą
przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu będą usunięte z terenu imprezy.
Osoby, o których mowa w pkt. 17, jeśli zachowaniem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego wskazane w niniejszym
regulaminie, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
Publiczność ma dostęp do poszczególnych stref wydzielonych na terenie imprezy, zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora.
Zabronione jest blokowanie przejść na drogach i wyjściach ewakuacyjnych.
Uczestnicy imprezy masowej zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych
i informacyjnych organizatora imprezy, jak również poleceń ochrony, oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:

a)

ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia
ich tożsamości;

b)

wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie
chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku;

c)

ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób
Policji;

d)

użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a,
pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej - na
zasadach określonych w powołanej ustawie oraz ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia.
21. Pracownik ochrony jest obowiązany posiadać przy sobie legitymację, o której mowa w art. 9a ust. 1 lub art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy
o ochronie osób i mienia, oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą w taki sposób aby zainteresowany miał
możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko pracownika ochrony, numer legitymacji, dane podmiotu wystawiającego oraz
zapoznać się z treścią pouczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 5 lub art. 20 ust. 3 pkt 5 powołanej ustawy.
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