REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
pod nazwą
LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM
Oświęcim, MOSiR ul. Legionów 15

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej : „Regulaminem”), został wydany na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.

2009 nr 62 poz. 504) oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z póź. zm.).

2. Regulamin wydany jest przez Fundację „PEACE FESTIVAL”, z siedzibą w OświęcimiuZaborze przy ul. Borowiec 47 D, kod: 32-600, wpisaną do rejestru pod nr KRS :

0000333185, posiadającą nr NIP : 549-238-14-98, REGON : 120997983 (zwaną dalej:

„Organizatorem”), organizatora imprezy pod nazwą: "Life Festival Oświęcim", która

odbędzie się w dniu 29.06.2013 roku w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15 (dalej zwana :

„Imprezą”).

3. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren obiektu w godzinach ustalonych przez

organizatora. Godziny te zostaną podane przez organizatora z odpowiednim
wyprzedzeniem na stronie www.lifefestival.pl.

4. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy,
a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
§2
SPRZEDAŻ BILETÓW I WSTĘP NA IMPREZĘ
1. Prawo wstępu na teren Imprezy ma osoba posiadająca przy sobie dowód tożsamości
oraz bilet wstępu.

2. Kupując bilet, uczestnik imprezy biletowanej akceptuje regulamin imprezy.

3. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy bez możliwości
opuszczania obiektu i ponownego wchodzenia na podstawie tego samego biletu.

4. Sprzedaż

biletów

prowadzona

będzie

za

pomocą

portali

internetowych www.ticketteam.com.pl, www.ticketpro.pl, www.eventim.pl oraz w

wyznaczonych sklepach.

5. Bilet uszkodzony, nieposiadający kuponu kontrolnego, bądź z nieczytelnym kodem jest
nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet.

6. Tylko w uzasadnionych wypadkach uznawane będą duplikaty biletów elektronicznych.

Aby móc się nimi posługiwać należy mieć przy sobie potwierdzenie przelewu oraz
dokument tożsamości.

7. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie samodzielnie

lub wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia biletu na płytę.

Dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zostanie wydzielona specjalna strefa
(patrz plan imprezy).

8. Organizator ma prawo zmienić miejsce, do zajęcia którego uprawnia bilet, w zakresie
dowolnego poziomu nawigacji;

9. Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie.
Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż
zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.

10. Zwroty biletów przyjmowane są tylko w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku
zmiany programu, zmiany miejsca lub zmiany terminu odbycia imprezy – w takim

przypadku uczestnikowi imprezy nie będzie przysługiwała żadna rekompensata lub
odszkodowanie poza zwrotem ceny uwidocznionej na bilecie.

11. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w ust. 1 -3 powyżej,
wstęp

na

teren

Imprezy

nie

przysługuje

osobom,:

a) wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na
imprezę

masową,

b) wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zobowiązujące do
powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie przepisów

art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich.

c) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, sprawdzania i stwierdzania
uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia

braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; przeglądania zawartości bagaży i

odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty w
postaci broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów

pirotechnicznych,

alkoholowych,

środków

materiałów

odurzających

pożarowo
lub

niebezpiecznych,

substancji

napojów

psychotropowych.

d) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków

psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw),
e) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje,

o

których

mowa

w

par.

3

ust.

2

niniejszego

Regulaminu.

f) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym

zagrożenie

bezpieczeństwa

lub

g) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

porządku

Imprezy,

h) posiadającym plastikowe lub szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.
i)

posiadającym

inne

niebezpieczne

j) nie posiadającym dokumentu tożsamości.

12. Ocena

przedmiotów

i Informacyjnych.

jako

niebezpiecznych

należy

do

Służb

przedmioty,

Porządkowych

13. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom
usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich
naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet.

14. Uczestnikiem Imprezy może być osoba małoletnia (do lat 15), jedynie pod opieką

przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej

wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed pierwszym wejściem na
Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w
osobę małoletnią. Wzór oświadczenia dla przedstawiciela ustawowego lub opiekuna jest
dostępny na www.lifefestival.pl; osoba małoletnia powyżej 15. roku życia - samodzielnie.
15. Dzieci do lat 7 mają wstęp wolny, pod warunkiem, że rodzic wypełni specjalny formularz

dostępny w Biurze Organizatora lub na stronie www.lifefestival.pl i otrzyma opaskę z

nr telefonu dziecka. Rodzic zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający
wiek dziecka. Dziecko nie będzie zajmowało miejsca siedzącego, ewentualnie usiądzie
na kolanach rodzica.

16. 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.

Na

szczególne

niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży i dzieci oraz osoby chore na epilepsję.

W celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zalecane jest noszenie słuchawek
wygłuszających dźwięk.

§3
BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY PORZĄDKOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób na imprezie bez
podania przyczyn.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych,

wyrobów pirotechnicznych,

materiałów pożarowo niebezpiecznych,
własnych napojów oraz jedzenia,
napojów alkoholowych,

parasoli z ostrymi zakończeniami,

środków odurzających lub substancji psychotropowych.

profesjonalnych aparatów fotograficznych (lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek

cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką
itp.), oraz kamer wideo.

3. Zabronione jest wejście z psem. Tylko osoby niewidome z psami przewodnikami
mają prawo przebywać na terenie Imprezy.

4. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej
na Terenie Imprezy.
5. Zabrania się wchodzenia na teren (np. sale bankietowe/konferencyjne, strefa dla
VIP-ów i mediów itp.), który jest zamknięty dla publiczności lub na który wstęp jest
niedozwolony.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem

imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do

7.
•

odwołania imprezy z ważnego powodu.

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej

osobom:

znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,

•

psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

•

środki lub substancje,

•

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

•

służbowe, płoty, maszty, itp.),

posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje,
zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
wchodzącym na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy (pomieszczenia
załatwiającym potrzeby fizjologiczne poza toaletami.

8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz Informacyjnych
w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.

9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek
•

podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

•

Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

•

Informacyjnymi;

•

10. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i
udostępnienie pomocy medycznej;

Służby

Porządkowe,

Informacyjne

i

Organizator

muszą

znać

rozmieszczenie

podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek
•

pożaru;

Służby Porządkowe i Informacyjne znają zasady postępowania w zakresie prowadzenia

ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

11. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest

uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów bezpieczeństwa. Ponadto,

Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Imprezy dla celów dokumentacji
oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz

sponsorów. Wizerunek osoby przebywającej na terenie Imprezy może zostać

nieodpłatnie utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych, na co
uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren Imprezy.

Wejście na teren Imprezy stanowi jednoczesną zgodę na bezpłatne użycie swojego
wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub
używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej.

12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy z

uzasadnionych powodów, np. odwołanie występu przez artystę, „siła wyższa”, itp., a
ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i
czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

13. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie
Imprezy zobowiązani 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.

14. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym
•
•
•

miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

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

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania

•

takich poleceń – usuwania ich z Imprezy;

stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik

obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na
członka Służb Porządkowych lub inną osobę ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania
Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a
także chronionego mienia.

15. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż.

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sytuacji zagrożenia, jeśli nie można
wykorzystać instrukcji istniejących.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.lifefestival.pl

2. Bezpośrednio

przed

rozpoczęciem

Imprezy

w widocznych miejscach na Terenie Imprezy.

Regulamin

zostanie

wywieszony

3. Regulamin Imprezy Masowej podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi
będzie interpretowany.
4. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne
programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy
lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w Regulaminie na
piśmie, przesyłką poleconą.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.01.2013 roku.

