Regulamin imprezy
1.

Wstęp na teren imprezy pt. „Wpadnij na Browar” odbywającej się w dniu 05
października 2019 roku na terenie Tyskich Browarów Książęcych w Tychach przy ul.
Mikołowskiej 5 jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu lub zaproszenia.

2.

Poprzez wzięcie udziału w imprezie uczestnik zobowiązuje się do stosowania
postanowień niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń służb
porządkowych i przedstawicieli organizatora.

3.

Wstęp na teren imprezy pt. „Wpadnij na Browar” nie przysługuje następującym
osobom:
a.

nie posiadającym ważnego biletu lub zaproszenia,

b.

osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 13.

4.

Osoby niepełnoletnie na trenie imprezy powinny znajdować się pod opieką pełnoletnich
opiekunów

5.

Organizator imprezy „Wpadnij na Browar” może odmówić wstępu na imprezę oraz
przebywania na niej osobom:
a.

znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,

b.

posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, narzędzia; materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje
alkoholowe, środki odurzające i substancje psychotropowe,

c.

zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,

d.

noszącym buty o metalowych zakończeniach,

e.

których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikacje,

f.

posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.

6.

Impreza jest rejestrowana za pomocą obrazu i dźwięku.

7.

Uczestnik imprezy wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie jego (oraz osób
pozostających pod jego opieką) wizerunku, głosu, sylwetki, utrwalonych na materiale
filmowym, fotograficznym i dźwiękowym utrwalonym w czasie imprezy, w
szczególności w sieci Internet, bez ograniczeń czasowych, w ramach dokumentacji oraz
promocji produktów Kompanii Piwowarskiej S.A. i Organizatora. Uczestnik ma prawo
wycofać swoją zgodę w drodze pisemnej lub emailowej na adres organizatora podany
na końcu regulaminu.

8.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek
podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
a.

służby porządkowe i służby informacyjne,

b.

udostępnienie pomocy medycznej,

c.

nadzór przeciwpożarowy,
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d.

powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami
porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych.

9.

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.

10.

Uczestnik imprezy obowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego,
wzajemnego szacunku i tolerancji wobec innych uczestników, a także do zachowywania
się w sposób, który nie będzie zagrażać bezpieczeństwu innych osób przebywających
na terenie imprezy. Zakazane jest w szczególności niszczenie mienia, infrastruktury,
urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy. Uczestnicy zobowiązani są
korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Uczestnik zobowiązany jest również do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie imprezy.

11.

Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:
a.

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b.

materiałów wybuchowych,

c.

wyrobów pirotechnicznych,

d.

materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e.

napojów,

b.

napojów alkoholowych,

c.

środków odurzających lub substancji psychotropowych,

d.

artykułów spożywczych,

12.

Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz
prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej.

13.

Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym
miejscu, są uprawnione do:
a.

sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,

b.

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c.

przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby
te wnoszą lub posiadają przedmioty opisane w pkt 8,

b.

stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy;

c.

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;
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d.

ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego
mienia.

14.

Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie
z Regulaminem.

15.

Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb,
mogą być wyposażone m.in. w:
a.

ręczne wykrywacze metalu,

b.

inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

16.

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych

17.

Organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz służbę medyczną

18.

W czasie imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, zobowiązują się przestrzegać
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

19.

Organizatorem imprezy oraz administratorem danych osobowych uczestników jest
Marek Zioło prowadzącyc działalność pod firmą Melanż Marek Zioło z siedzibą w
Warszawie przy ul. Słomińskiego 7 m 59 posiadający numer NIP 1132590223, e:
office@theproduction.pl

20.

Dane uczestników będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu, w którym
zostały zebrane tj. w celu organizacji imprezy, relacji z imprezy, a jeżeli uczestnik
wyraził odrębną zgodę – w celu informowania o innych wydarzeniach i działaniach
organizatora.

21.

Dane będą przetwarzane przez czas trwania imprezy oraz pod tym terminie do czasu
wycofania zgody przez uczestnika lub do czasu upływu celu, w którym zostały zebrane.

22.

Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

23.

Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania
zgody.

24.

W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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