REGULAMIN DEPOZYTU LIFE FESTVAL OŚWIĘCIM 2013
§1
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z przechowalni bagażu znajdującej się na pasie
zieleni po stronie marketu Biedronka - ul. Legionów („Depozyt”), w tym zasady przekazywania rzeczy do
Depozytu, warunki ich przechowywania oraz procedurę odbioru rzeczy z Depozytu.
Musicart sp. z o.o. ul. A. Locci 30A/2 , 02-928 Warszawa, NIP: 5213640559. Reprezentowana przez Jacka
Jastrowicza i Jacka Siębora. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000440550 podmiot przez niego upoważniony.
Warunkiem skorzystania z Depozytu jest akceptacja niniejszego Regulaminu i przestrzeganie zasad w nim
zawartych.
Regulamin jest dostępny na stronie www.lifefestival.pl w formie, która umożliwia swobodne jego pobranie,
utrwalenie oraz wydrukowanie oraz jest dostępny w punkcie Depozytu.
Pozostawienie bagażu w Depozycie możliwe jest w dniach 28 czerwca 2013 w godz. 15:30-24:00
oraz 29 czerwca 2013 w godz. 15.30 – 00.30
§2
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Bagaż – przedmioty przeznaczone do przechowania w Depozycie, będące własnością Klienta o
maksymalnych wymiarach 30 cm x 40 cm,
- wszelkie typy i rodzaje kamer wideo,
- aparaty fotograficzne typu lustrzanki,
- aparaty fotograficzne z wymiennym zestawem optycznym,
c) Dokumentacja Depozytu – zbiór Kart Depozytowych, administrowany przez Organizatora.
d) Naklejka – dokument składający się z dwóch części oddzielonych perforacją. Obie części Naklejki („Karta
Depozytowa”) zawiera datę złożenia depozytu wraz z kolejnym numerem. Pierwsza część naklejki trafia do osoby
oddający przedmiot do depozytu, druga część naklejki depozytowej Pracownik Depozytu umieszcza na
przedmiocie składanym do Depozytu.
e) Impreza – impreza masowa w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009
r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) odbywająca się na Stadionie Miejskim w Oświęcimiu.
f) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, legitymująca się ważnym biletem wstępu na Imprezę organizowaną na
Stadionie Miejskim w Oświęcimiu.
g) Organizator – Musicart sp. z o.o. ul. A. Locci 30A/2 , 02-928 Warszawa, NIP: 5213640559. Reprezentowana
przez Jacka Jastrowicza i Jacka Siębora. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000440550
h) Pracownik Depozytu – osoba wyznaczona przez Organizatora, upoważniona do:
1) przyjmowania Bagażu Klienta i składania go do Depozytu,
2) wypełniania Dokumentów Depozytowych poprzez umieszczanie na nich daty i kolejnych numerów
3) wydawania Bagażu z Depozytu na podstawie zwrotu Kuponu Depozytowego (Naklejki )

§3
Bagaż jest przechowywany w wydzielonych przegrodach i półkach znajdujących się w zamykanym,
zabezpieczonym przed kradzieżą i zniszczeniem kontenerze depozytowym.
Kontener depozytowy znajduje się w osobnym pomieszczeniu dostępnym wyłącznie dla Pracowników Depozytu
oraz pracowników firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia.
Kontener depozytowy ochronie pracownika firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia.
§4
Przed złożeniem Bagażu do Depozytu Klient zapoznaje się z niniejszym Regulaminem umieszczonym na
stronach LFO.
Pracownik Depozytu umieszcza na Naklejce datę oraz kolejny numer . Po wypełnieniu Karty Depozytowej
Pracownik Depozytu odrywa jedną część Naklejki i przekazuje ją Klientowi informując go o konieczności
zachowania powierzonej Naklejki do czasu odbioru depozytu z kontenera depozytowego.
W przypadku zgubienia swojej części Naklejki przez Klienta powierzone mienie nie ulega zwrotowi. Zostaje
przeniesione do magazynu, gdzie pozostaje do czasu przekazania do Biura Rzeczy Znalezionych, skąd Klient
może domagać się zwrotu mienia za okazaniem dowodu własności.
Pracownik Depozytu nie ponosi odpowiedzialności za powierzone przez Klienta mienie w depozycie.
Pracownik Depozytu ma prawo odmówić przyjęcia Bagażu do Depozytu, jeżeli przedmiot może zagrażać
bezpieczeństwu osób uczestniczących w Imprezie lub jeżeli jego rozmiar przekracza dopuszczalną normę
określoną w § 2 pkt a). Depozyt nie przyjmuje również napojów w tym alkoholu oraz jedzenia. Zabrania się
przechowywania zwierząt w kontenerze depozytowym.
§5
Dowodem przyjęcia Bagażu do Depozytu jest Kupon Depozytowy z numerem odpowiadającym numerowi, którym
oznaczono Bagaż.
Karta Depozytowa zostaje złożona przez Pracownika Depozytu w Dokumentacji Depozytu.
§6
Wydanie Bagażu z Depozytu następuje za zwrotem Kuponu Depozytowego. W przypadku nie odebrania
złożonego sprzętu po zakończeniu imprezy sprzęt będzie przechowywany w siedzibie depozytariusza przez 1
miesiąc, a następnie przechodzi na własność Przechowawcy, który według swojego uznania może go zniszczyć
lub sprzedać, a wszelkie roszczenia z tytułu nieodebranego sprzętu wygasają.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.
Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem i stosowaniem niniejszego Regulaminu rozpatrywane są przez
sądy polskie.
Regulamin został przygotowany w następujących wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W razie wątpliwości
zarówno co do treści jak i interpretacji postanowień Regulaminu, wersją wiążącą Regulaminu jest wersja polska.
Jeśli którykolwiek z warunków lub postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważny, niewykonalny lub
niewiążący, pozostałe postanowienia Regulaminu obowiązują w dalszym ciągu.
§8
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi następuje poprzez wywieszenie go przy kontenerze
depozytowym. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.05.2013 r.

