REGULAMIN WYDARZENIA
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin dotyczy wydarzenia pt. “High League 2” odbywającego się w dniu 5
lutego 2022 roku w hali widowiskowo-sportowej Tauron Arena zlokalizowanej na ul.
Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków (dalej „Wydarzenie”), organizowanego przez
H-Agency sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach, ul. Alfreda Lityńskiego 10B/21 (dalej
„Organizator”). Wydarzenie przeprowadzane jest w hali na potrzeby rejestracji
audiowizualnej i dalszego rozpowszechniania materiału.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady
zachowania się uczestników Wydarzenia, w tym zasady odpowiedzialności
uczestników za zachowania niezgodne z Regulaminem.
§2
Sposób organizacji
1. Za bezpieczeństwo w miejscu i w czasie trwania Wydarzenia odpowiada Organizator.
2. Wstęp na teren Wydarzenia jest płatny lub za okazaniem zaproszeń.
3. Zakazuje się wstępu osobie:
1. u której występują objawy choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2,
2. odmawiającej okazania certyfikatu szczepień przeciwko COVID-19,
3. której certyfikat szczepień stracił ważność,
4. odmawiającej poddania się czynnościom związanym z wylegitymowaniem w
celu ustalenia tożsamości, sprawdzenia i stwierdzenia uprawnień do
uczestniczenia itp.,
5. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
6. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla innych;
7. posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby,
napoje, środki lub substancje;
8. małoletniej do lat 13, niebędącej pod opieką osoby pełnoletniej.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Podczas Wydarzenia zabrania się w szczególności:
1. 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 do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub
okrzyków;
2. rzucania przedmiotami;
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3. wnoszenia wszelkiego alkoholu;
4. wnoszenia i/lub zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
5. wnoszenia i/lub posiadania broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych
przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
6. wnoszenia 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;
7. wnoszenia i/lub posiadania napojów i artykułów spożywczych, w tym
napojów alkoholowych (poza nabytymi lub otrzymanymi w miejscu
Wydarzenia);
8. wnoszenia i/lub posiadania parasoli, hulajnóg oraz rowerów;
9. uporczywego stania poza miejscami wskazanymi przez Organizatora;
10. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego
wyznaczonymi;
11. wnoszenia i/lub posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;
12. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw;
13. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu
obiektu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
14. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na
drogach ewakuacyjnych;
15. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
16. wnoszenia i posiadania wskaźników laserowych, trąbek (np. wuwuzele itp.)
oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
17. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników;
18. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych
uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer,
aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub
obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu,
dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet. Organizator zabrania wnoszenia
profesjonalnego sprzętu, o którym mowa powyżej, w szczególności aparatów z
wymienną optyką.
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.
Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla uczestników
Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z
powyższymi postanowieniami, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego
Regulaminu.
§4
Obowiązki uczestnika

1. Uczestnik jest obowiązany:
1. do okazania certyfikatu szczepień przeciwko COVID-19, jeżeli posiada bilet
dla zaszczepionych;
2. być wyposażonym w materiały ochrony osobistej;
3. nie zakłócać porządku;
4. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu;
5. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych
lub służb informacyjnych dokument uprawniający do wejścia i przebywania
na terenie obiektu, dokument potwierdzający tożsamość;
6. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób;
7. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby
porządkowe i służby informacyjne.
2. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z
ich przeznaczeniem.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi pieczę.
§5
Uprawnienia uczestnika
1. Uczestnik ma prawo:
1. przebywać na terenie Wydarzenia w czasie jego trwania;
2. do informacji o:
a. umiejscowieniu punktów medycznych, sanitarnych itp.;
b. udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez
Organizatora lub służby ratownicze.
2. Uczestnik jest uprawniony do:
1. zgłoszenia przedstawicielom Organizatora (np. służbom porządkowym lub
informacyjnym) poniesionych przez niego szkód na terenie Wydarzenia w
trakcie jego trwania;
2. składania skarg.
§6
Obowiązki Organizatora
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom oraz porządek podczas trwania
Wydarzenia, poprzez m.in.:
a) służby porządkowe i służby informacyjne,
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego wraz
z materiałami ochrony osobistej.
2. Przebieg Wydarzenia jest utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia
3. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym
miejscu, są uprawnione do:
1) sprawdzania uprawnień do przebywania na Wydarzeniu,

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
3) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Wydarzeniu, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia obiektu;
4) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego
mienia.
3. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Wydarzenia osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub
Regulaminem obiektu.
4. Sprzęt obsługujący Wydarzenie stanowi: sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz
wygrodzenia (barierki ochronne).
5. Organizator wyznacza strefy podziału Wydarzenia wg własnego uznania.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator udostępnia uczestnikom niniejszy Regulamin oraz Regulamin obiektu
poprzez wywieszenie i okazanie przy wejściu na teren Wydarzenia. Uczestniczenie w
Wydarzeniu jest potwierdzeniem akceptacji ww. Regulaminów.
2. Wejście na teren obiektu stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku,
głosu, imienia i nazwiska w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem
lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z Wydarzenia.
3. Uczestnik nie może rejestrować, wykorzystywać, ani przesyłać dźwięku, obrazu lub
opisu obiektu lub przebiegu Wydarzenia, do użytku innego niż wyłącznie użytek
prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie takich materiałów przez
Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych środków przekazu,
współczesnych bądź przyszłych mediów dźwięku, obrazu, danych, opisu, zdjęć,
nagrań, bądź pomaganie innej osobie/osobom w takich działaniach.
4. Pracownicy i współpracownicy Organizatora przed Wydarzeniem zostali przebadani
na obecność wirusa SARS-CoV-2.
5. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje,
nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie
Wydarzenia może odbywać się wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Organizatora.
6. Osoby zakłócające porządek lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem
Wydarzenia lub Regulaminem obiektu mogą być usunięte z terenu Wydarzenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1. zmiany terminu Wydarzenia;
2. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika Wydarzenia szkody.
8. W sytuacji, gdy Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, zostaną zaostrzone restrykcje dla osób niezaszczepionych, a uczestnik
imprezy nabył bilet przed zmianą rozporządzenia, Organizator ma prawo do
weryfikacji certyfikatów szczepień przeciwko COVID-19 także u osób posiadających
bilet dla niezaszczepionych.

