
REGULAMIN IMPREZY  

 

 

1. Organizatorem imprezy jest PARAM Spółka Jawna, ul. Mokotowska 51/53/ lok. 58, 00-542 Warszawa. 

2. Impreza pn. „ ATMASFERA PERFECT – 40 LECIE odbywa się w dniach 02.10.2020 r. oraz 03.10.2020 r. w Hali Tauron Arena 

Kraków ul. Lema.             

3. Publiczność ma wstęp na teren imprezy w dniach 02.10.2020 oraz 03.10.2020 r.. od godz. 17.30 i przebywać tam może do zamknięcia 

bram, ok. godz.23:00 . 

4. 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. 

5. Miejsca przeznaczone dla publiczności mogą być numerowane lub nienumerowane.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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. 

9. Organizator imprezy informuje, że w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w tym w zakresie zapewnienia 

postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, działa  firma FOSA Sp. z o.o., ul. Katowicka 115 c, 41-500 Chorzów, 

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.  

10. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na terenie imprezy jest zabronione. 

11. 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. 

12. 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 

13. 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. 

14. Materiał zarejestrowany za pomocą urządzeń, o których mowa w pkt. 13 stanowić może dowód służący do wszczęcia postępowania 

karnego.  

15. 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.  

16. Osoby, o których mowa w pkt. 15, jeśli zachowaniem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego wskazane w niniejszym 

regulaminie, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.  

17. Publiczność ma dostęp do poszczególnych stref wydzielonych na terenie imprezy, zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora. 

18. Zabronione jest blokowanie przejść na drogach i wyjściach ewakuacyjnych. 

19. 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. 

20. 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. 

22. Uczestnicy imprezy masowej zobowiązani są do zapoznania się i dostosowania do szczególnych zapisów zawartych  

w załączniku nr 1 do regulaminu imprezy masowej 
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https://sip.lex.pl/#/dokument/17996936#art%2812%29ust%281%29pkt%281%29lit%28a%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17996936#art%2812%29ust%281%29pkt%281%29lit%28b%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17996936#art%2812%29ust%281%29pkt%281%29lit%28d%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17996936#art%2812%29pkt%282%29lit%28a%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17996936#art%2812%29pkt%287%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17996936#art%2812%29pkt%289%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17996936#art%2812%29pkt%2812%29lit%28a%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17996936#art%2812%29pkt%2813%29


Załącznik nr 1 do regulaminu imprezy masowej 

 

Mając na uwadze ryzyko infekcji wirusem SARS-CoV-2 i wynikłe z tego zagrożenie zachorowania na COVID-19, wprowadza się 

następujące, dodatkowe – tj. wiążące uczestników („Uczestnicy”) niezależnie od innych obowiązków wynikających z Regulaminu albo 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego – zasady dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą „ ATMASFERA PERFECT – 40 

LECIE” („Wydarzenie”) organizowanym przez PARAM Spółka Jawna Marian Skrzypiec & Zenon Szpilka, ul. Mokotowska 51/53 lok. 58, 

00-542 Warszawa  („Organizator”): 

 

1. Badanie: 

1.1. Wszyscy, bądź niektórzy Uczestnicy mogą zostać poproszeni – w tym zarówno przy wejściu na teren Wydarzenia, jak też później – 

o poddanie się pomiarowi temperatury, który wykonany zostanie przez służby porządkowe Wydarzenia. 

1.2. W wypadku gdy wynik pomiaru przekracza 37,5 stopni Celsjusza Uczestnik: 

(1) nie zostanie dopuszczony do udziału w Wydarzeniu i nie będzie wpuszczony na teren jego odbywania – wówczas, gdy pomiar 

przeprowadzany będzie przy wejściu na teren Wydarzenia; 

(2) zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren odbywania Wydarzenia – wówczas, gdy pomiar przeprowadzany będzie po wejściu 

przez Uczestnika na teren Wydarzenia. 

 

2. Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa: 

2.1. Uczestnik obowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony osobistej, których stosowanie wynika  

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, bądź z Regulaminu chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego 

nakładają obowiązek ich zapewnienia na Organizatora. 

2.2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dokonania dezynfekcji rąk przy wejściu na teren odbywania Wydarzenia. 

2.3. W trakcie przebywania na terenie odbywania Wydarzenia, uczestnicy zobowiązani są do zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży 

lub jej części, maski, maseczki, bądź przyłbicy. 

2.4. Uczestnicy zobowiązani są do zajmowania wyłącznie miejsc wyznaczonych albo wskazanych przez służby porządkowe (w tym w 

szczególności do nie zajmowania miejsc, które zostały wyłączone z użytkowania, np. poprzez ich stosowne oznaczenie, zakrycie, 

oklejenie taśmą itp.), w tym do pozostawienia wolnego co drugiego miejsca, jak również do zachowania wyznaczonego – nie 

mniejszego niż 2-metrowy – dystansu od innych Uczestników, z zastrzeżeniem pkt 2.6. 

2.5. Uczestnicy zobowiązani są do zajmowania wyłącznie miejsc wyznaczonych albo wskazanych przez służby porządkowe, w tym do 

zachowania wyznaczonego – nie mniejszego niż 2-metrowy – dystansu od innych Uczestników, z zastrzeżeniem pkt 2.6. 

2.6. Uczestnicy nie są uprawnieni do zmiany zajmowanych miejsc.  

2.7. Obowiązek zachowania wyznaczonego dystansu od innego Uczestnika nie dotyczy: 

(1) Uczestnika, który uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem poniżej trzynastego roku życia – w zakresie dystansu pomiędzy takim 

Uczestnikiem a dzieckiem; 

(2) Uczestnika, który uczestniczy w Wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może 

poruszać się samodzielnie – w zakresie dystansu pomiędzy takim Uczestnikiem a osobą z którą uczestniczy on w Wydarzeniu,  

a o których mowa w niniejszym pkt 2.6.2.; 

(3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących – w zakresie dystansu pomiędzy nimi. 

2.8. Obowiązek zachowania wyznaczonego dystansu dotyczy również przemieszczania się Uczestników w miejscu odbywania 

Wydarzenia, oczekiwania przy wejściu lub wyjściu z miejsca odbywania Wydarzenia, oczekiwania na skorzystanie z toalet itp. 

 

 

 

3. Oświadczenia i zapewnienia: 

3.1. Udział w Wydarzeniu wymaga złożenia przez Uczestnika pisemnego oświadczenia – składanego najpóźniej przy wejściu  

na Wydarzenie, że wedle jego najlepszej wiedzy: 

(1) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-Co V-2, ani osobą chorą na COVID-19, jak również stan mojego zdrowia z 

jakichkolwiek innych powodów nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia innych uczestników wydarzenia. 

(2) nie ma objawów charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem SARS-Co V-2, ani osób chorych na COVID-19, w tym 

podwyższonej temperatury ciała (gorączki), przewlekłego kaszlu bądź duszności, utraty smaku albo powonienia itp.; 

(3) w ciągu 14 dni poprzedzających złożenie oświadczenia nie przebywał w strefie podwyższonego ryzyka zakażeniem wirusem SARS-

Co V-2 – w tym zarówno w kraju jak też poza jego granicami; 

(4) w ciągu 14 dni poprzedzających złożenie oświadczenia nie kontaktował się z osobą, która podróżowała lub przebywała w rejonie – 

w tym zarówno w kraju jak też poza jego granicami – podwyższonego ryzyka zakażeniem wirusem SARS-Co V-2, jak też z osobą 

zakażoną wirusem SARS-Co V-2, chorą na COVID-19, bądź też poddaną dowolnej procedurze sanitarnej (w szczególności 

procedurze izolacji, bądź nadzoru epidemiologicznego) w związku z wirusem SARS-Co V-2, bądź zachorowaniem na COVID-19; 

3.2. W wypadku zmiany albo powzięcia przez Uczestnika wiedzy o zmianie którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt 3.1., 

Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym służb bezpieczeństwa Wydarzenia. 

 

4. Odmowa udziału w Wydarzeniu; usunięcie z terenu odbywania Wydarzenia: 

4.1. Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Wydarzeniu i nie będzie wpuszczony na teren jego odbywania – a gdyby 

znajdował się już na tym terenie, zobowiązany będzie niezwłocznie go opuścić – wówczas gdyby stwierdzone zostało, że stan jego 

zdrowia stanowi zagrożenie dla innych Uczestników, w tym w szczególności w wypadku stwierdzenia bądź podejrzenia, że 

Uczestnik jest osobą zakażoną wirusem SARS-Co V-2, albo osobą chorą na COVID-19. 

 

5. Dane osobowe: 

5.1. Administratorem pozyskanych danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. PARAM Spółka Jawna Marian Skrzypiec & 

Zenon Szpilka, ul. Mokotowska 51/53 lok. 58, 00-542 Warszawa 



5.2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się  Organizatorem za pomocą kontaktu mailowego 

(sekretariat@param.com.pl) lub telefonicznego (22 627 13 35. 

5.3. Organizator przetwarzał będzie dane osobowe Uczestników: 

(1) w celach ochrony lub zapobiegania zagrożeniom dla życia i zdrowia, w szczególności w zakresie zagrożenia zakażenia wirusem 

SARS-Co V-2 albo zagrożenia zachorowaniem na COVID-19; 

(2) na potrzeby wypełnienia obowiązku poinformowania właściwych służb sanitarnych o zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-

2 albo zachorowaniem na COVID-19. 

5.4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie: 

(1) art. 9 ust. 2 lit. „g” 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 („RODO”), tj. ze względu na ważny interes publiczny oraz na podstawie prawa Rzeczpospolitej Polskiej; 

(2) art. 6 ust. 1 lit. „c”, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze; 

5.5. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie, jakkolwiek ich przekazanie jest niezbędne do umożliwienia udziału w Wydarzeniu. 

Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową wstępu na Wydarzenie. 

5.6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych wrażliwych (danych  dotyczących 

zdrowia), tj. ważnego interesu publicznego, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. „g” RODO – w celach wskazanych w pkt 5.3.1., oraz dane 

osobowe przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ”c” -  

w celach wskazanych w pkt 5.3.2. – będą przetwarzane przez okres do upływu dwóch tygodni, licząc od dnia udziału Uczestnika  

w Wydarzeniu. 

5.7. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do:  

(1) dostępu do danych osobowych; 

(2) żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne;  

(3) żądania usunięcia danych osobowych;  

(4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

(5) przenoszenia danych osobowych. 

5.8. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Organizatora. 

5.9. Organizator udostępnia dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 

(1) właściwym służbom ze względu na aspekty sanitarno – epidemiczne, w tym: tj. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Ministrowi 

Zdrowia, Policji, organom administracji publicznej; 

5.10. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

5.11. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że 

jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu Uczestnika Wydarzenia 

oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.  
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