
 

REGULAMIN INDUSTRIADY 2019 

odbywającej się w dniu 8 czerwca 2019 roku w Tychach na terenie Muzeum Tyskich Browarów 
Książęcych 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.  Organizatorem imprezy pod nazwą INDUSTRIADA, zwanej dalej Imprezą, jest Kompania 
Piwowarska SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 11, NIP 646-03-25-155, KRS 0000086269 
(zwana dalej Organizatorem).  

2.  Miejscem imprezy jest Muzeum Tyskich Browarów Książęcych oraz wyznaczony przez 
organizatora teren Tyskich Browarów Książęcych, położonych w Tychach przy ul. Mikołowskiej. 

3.  Impreza odbędzie się w dniu 8.06.2019 w godzinach od 10:00 do 24:00. Poszczególne punkty 
programu imprezy realizowane będą zgodnie z „Programem imprezy” dostępnym na stronie 
internetowej http://zwiedzbrowar.pl/aktualnosci/. Organizator zastrzega sobie prawo 
wprowadzenia zmian w „Programie imprezy” w trakcie trwania Imprezy.  

4.   Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, 
zwanych dalej Uczestnikami Imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:  

a.   wstęp osoby na Imprezę,  

b.   prawa i obowiązki uczestnika Imprezy,  

c.   zakazy, które uczestnik Imprezy winien respektować,  

d.  zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników Imprezy, za zachowanie sprzeczne z 
obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień 
Regulaminu.  

5.   Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać 
na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie 
w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.  

6.   Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu na którym 
przeprowadzana jest Impreza oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie 
praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.  

7.   Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:  

a)   Służby Porządkowe, Służby Informacyjne – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, 
w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia legitymujących się identyfikatorem, 
do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień 
Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i 
Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: 
nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis 
wystawcy.  



b)   Teren Imprezy – oznacza wyznaczony fragment przy ul. Katowickiej 9 w Tychach, na którym 
przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona, 
podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.  

c)   Uczestnik Imprezy – oznacza osobę, która znajduje się na Terenie Imprezy.  

 

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY  

1.   Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny, poza zwiedzaniem Tyskich Browarów Książęcych i 
Książęcą Szkołą Degustacji.  

2.   Impreza przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na 
terenie ogródków piwnych oraz muzeum. W przypadku, gdy uczestnik Imprezy jest małoletni, 
może on uczestniczyć w wybranych punktach Imprezy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, 
która bierze odpowiedzialność za osobę małoletnią.  

3.   Zwiedzanie Muzeum Tyskich Browarów Książęcych przeznaczone jest wyłącznie dla osób ., które 
ukończyły 16 rok życia. 

4.   W konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.  

5.   Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określanych powyżej, Organizator 
zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:  

a) Osobom, które odmawiają się poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 6 Rozdz. III 
Regulaminu.  

b) Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,  

c) Osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki 
odurzające lub substancje psychotropowe  

d) Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ocena przedmiotów i 
kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.  

6.   Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:  

a)   nie posiadającym dokumentu tożsamości,  

b)   noszącym buty o metalowych zakończeniach,  

c)   których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.  

7.   Służby Porządkowe mogą bez podania przyczyny wyprosić lub nie wpuścić osoby na Teren 
Imprezy, jeśli uznają, że istnieją przesłanki, o których mowa w ust. 5 lub 6 lub jeżeli osoby te w 
jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY  

1.   Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas 
trwania Imprezy, poprzez m.in.:  

a)   Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;  

b)   powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i 
organizującego pracę Służb Porządkowych;  



c)   udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.  

2.   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. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, 
które sprawują nad nimi pieczę.  

3.   Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani 
są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, 
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i 
tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie 
Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z 
ich przeznaczeniem.  

4.   Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy broni lub innych niebezpiecznych 
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, 
materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt oraz wjazdu pojazdów innych niż do 
tego uprawnione przez Organizatora na czas Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji 
Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie Imprezy.  

5.   Wszystkie przedmioty, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu pozostawione przy 
wejściu na teren Imprezy nie podlegają zwrotowi.  

6.   Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem 
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.  

7.   Na terenie imprezy, tj. w Muzeum Tyskich Browarów Książęcych, Tyskich Browarach Książęcych 
oraz na terenie ogródka piwnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Na terenie browaru zakaz 
tendotyczy również papierosów elektronicznych. Palenie jest dozwolone tylko w miejscach 
wyznaczonych.  

 

IV. ZASADY DOTYCZĄCE ZWIEDZANIA BROWARU  

1. Osoby zamierzające uczestniczyć w wycieczkach i Książęcej Szkole Degustacji organizowanych w 
ramach imprezy po Tyskich Browarach Książęcych zobowiązane są do zakupu w kasie Muzeum 
Tyskich Browarów Książęcych biletu uprawniającego do udziału w wycieczce i warsztatach 
degustacyjnych.  

2. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są poruszać się po terenie Tyskich Browarów Książęcych 
wyłącznie w zorganizowanych grupach wg wyznaczonej przez organizatora i oznakowanej trasy z 
obowiązkowym udziałem przewodnika Muzeum Tyskich Browarów Książęcych. Uczestnikom 
wycieczki nie wolno samowolnie oddalać się od grupy.  

3. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na trasie zwiedzania 
oraz stosowania się do poleceń przewodnika, a także pracowników ochrony zatrudnionych na 
terenie Browaru.  

4. Przed rozpoczęciem wycieczki zwiedzający wpisuje na wyłożonej przez organizatora liście swoje 
imię i nazwisko w formie własnoręcznego podpisu potwierdzającego tym samym akceptację 
zasad zwiedzania Muzeum Tyskich Browarów Książęcych i Tyskich Browarów Książęcych, które 
to zasady umieszczone są w górnej części podpisywanej listy.  

5. Bilet wycieczkowy uprawnia uczestnika wycieczki do degustacji jednego piwa o pojemności 0,33l 
pod warunkiem okazania kuponu degustacyjnego stanowiącego integralną cześć biletu. 
Degustacja piwa w ramach zakupionego biletu możliwa jest wyłącznie w pubie Muzeum Tyskich 
Browarów Książęcych bądź w ogródkach piwnych na terenie imprezy. Organizator zastrzega 



sobie prawo do wskazania innego niż podane powyżej miejsca do realizacji kuponu 
degustacyjnego.  

6. Robienie zdjęć i filmowanie na terenie Tyskich Browarów Książęcych jest możliwe wyłącznie w 
miejscach wskazanych przez przewodnika  

7. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, Dyrektor Browaru lub osoba zastępująca 
dyrektora albo Szef ds. Kontroli Ryzyka TBK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Corporate Affairs 
mogą ograniczyć poruszanie się uczestników wycieczki po terenie Tyskich Browarów Książęcych 
lub nakazać natychmiastową ewakuację bądź też odwołać wycieczkę  

8. W czasie wycieczki zabrania się:  

a) dotykania urządzeń przemysłowych i wyposażenia Browaru,  

b) zrywania roślin, niszczenia drzew i krzewów,  

c) zaśmiecania terenu,  

d) konsumowania jakiegokolwiek pożywienia,  

e) śmiecenia i hałasowania,  

f) niszczenia urządzeń i wyposażenia Browaru,  

g) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej,  

h) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub przyjmowania jakichkolwiek używek 
(nie dotyczy degustacji w pubie lub ogródku piwnym po zakończeniu wycieczki),  

i) używania otwartego ognia,  

j) wnoszenia na teren browaru broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, substancji 
niebezpiecznych, substancji radioaktywnych oraz zwierząt. 

9. Szczegółowe zasady zwiedzania Tyskich Browarach Książęcych określa regulamin zwiedzania, 
dostępnym w kasie Muzeum Tyskich Browarach Książęcych. 

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY  

1.   Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych 
powodów, np. odwołania przyjazdu przez artystę, wystąpienia siły wyższej, itp., a ponadto 
prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej 
konsultacji i rekompensaty.  

2.   Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe 
przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy 
Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko.  

 

VI.  INFORMACJA O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU 

  
1. Uczestnik INDUSTRIADY przyjmuje do wiadomości, że jej Organizator tj. Kompania Piwowarska S.A. 

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 11, 61-285 Poznań i Muzeum Tyskich Browarów 
Książęcych będą uprawnione do utrwalania, zwielokrotniania, nieodpłatnego wykorzystywania i 
rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych wizerunku Uczestnika 
przebywającego na terenie INDUSTRIADY dla potrzeb związanych z działalnością Kompanii 



Piwowarskiej S.A. i Muzeum Tyskich Browarów Książęcych zgodnie z przepisami art. 81 ustawa z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w marketingu usług 
własnych. 

2. Organizator utrwala przebieg imprezy do celów dokumentacji oraz promocji i reklamy Imprezy i 
imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na 
terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony do celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Wizerunek osoby 
przebywającej na terenie INDUSTRIADY może być przetwarzany elektronicznie, kadrowany, bądź 
może stanowić element większej całości w szczególności może być zestawiony z wizerunkami 
innych osób, może być opatrzony tekstem oraz komentarzem słownym lub muzycznym w 
przypadku nagrań filmowych. Nagrania filmowe mogą być przemontowywane, zmieniane, mogą 
stanowić element większej całości, mogą być dodawane do innych materiałów o charakterze 
promocyjnym, informacyjnym, reklamowym lub dokumentacyjnym. Powyższe obejmuje 
wszelkie formy publikacji wizerunku w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 z dnia 4 
lutego 1994 r. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1191) w szczególności rozpowszechniania za pośrednictwem wizji i fonii, a także w 
Internecie między innymi na takich portalach jak Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz 
zamieszczanie w materiałach drukowanych lub wyświetlanych publicznie.  

VII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych osoby przebywającej na terenie INDUSTRIADY jest 
Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 11, 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania VIII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000086269, o numerze NIP 6460325155, o 
numerze REGON 270546630, o kapitale zakładowym w wysokości 31.365.217,50 złotych w 
całości wpłaconym Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim 
możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej  pod adresem rodo@asahibeer.pl . 

2. Administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika INDUSTRIADY utrwalony na zdjęciu 
lub filmie. Utrwalanie wizerunku będzie realizowane przez podmioty, którym Administrator 
powierzył wykonanie zadania związanego z opracowaniem relacji fotograficznej i filmowej ze 
święta Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADY 2019 w dniach 8 czerwca 2019 r. 

3. Dane osobowe osoby przebywającej na terenie INDUSTRAIADY będą przetwarzane przez 
Administratora w celach promocji i popularyzacji dziedzictwa kultury przemysłowej 
województwa śląskiego oraz Tyskich Browarów Książęcych i Muzeum Tyskich Browarów 
Książęcych, informacyjnych, reklamowych lub dokumentacyjnych, w tym na cele marketingu 
usług własnych, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO).  

4. Dane osobowe osoby przebywającej na terenie INDUSTRIADY nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji przez Administratora 
współpracy z Województwem Śląskim w zakresie promocji i popularyzacji dziedzictwa kultury 
przemysłowej województwa śląskiego. 

6. Dane osobowe mogą być udostępnianie przez Administratora wyłącznie odbiorcom 
działającym na rzecz upowszechniania kultury: Województwu Śląskiemu, 
wojewódzkim  samorządowym instytucjom kultury, innym podmiotom publicznym i 



podmiotom prywatnym realizującym zadania na zlecenie Administratora, organizacjom 
pozarządowym i  osobom prywatnym działającymi na rzecz popularyzacji dziedzictwa kultury 
przemysłowej oraz obiektom Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY 

7. Do danych osobowych osoby przebywającej na terenie INDUSTRIADY mogą mieć dostęp 
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności hostingowe, 
informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe, a także 
związane z organizacją imprez masowych. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione 
odbiorcom materiałów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych lub dokumentacyjnych 
Administratora. 

8. Wobec osób przebywających na terenie INDUSTRIADY na podstawie przekazanych przez nie 
danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.  

9. Osobie przebywającej na terenie INDUSTRIADY przysługuje prawo żądania dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
przenoszenia danych. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 

VIII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY  

1.   Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby 
Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.  

2.   Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 
wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo 
ograniczenia wolności.  

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.  

2.   Niniejszy Regulamin jest dostępny na Terenie Imprezy przy recepcji głównej.  

3.   Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

4.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.  

5.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2019 r. i obowiązuje w czasie trwania Imprezy. 


