REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ „ ŻYCIE BEZ OGRANICZEŃ”
ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU NA TERENIE HALI STULECIA WE
WROCŁAWIU
§1
SŁOWNICZEK
1.

Poniższym słowom nadaje się następujące znaczenie:
a) Służby Porządkowe i Informacyjne – powołane przez Organizatora osoby w postaci pracowników
agencji ochrony osób i mienia EKOTRADE Sp. zo.o. działające w imieniu organizatora w celu dbania o
bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie i legitymujące się identyfikatorem, zgodnie z
posiadanymi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
b) Teren Imprezy Masowej – teren hali widowiskowej Hala Stulecia we Wrocławiu, przy ul. Wystawowa
1, 51-618 Wrocław;
c) Bilet – indywidualna zgoda Organizatora na wejście Uczestnika na Imprezę; Bilet podlega obowiązkowi
okazania przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy Masowej oraz na każde żądanie uprawnionych służb;
d) Sektory – wyznaczone obszary na Terenie Imprezy Masowej, do których dostęp uzależniony jest od
nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu, bądź wyznaczone obszary na Terenie Imprezy Masowej, do
których dostęp uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu, posiadania identyfikatora lub
akredytacji wydanej przez Organizatora;
e) Uczestnik – osoba uzyskująca prawo wstępu na Teren Imprezy Masowej na podstawie posiadanego
Biletu, identyfikatora lub akredytacji wydanej lub zatwierdzonej przez Organizatora;
f) Regulamin Obiektu-Regulamin Obiektu, na którym odbywa się Impreza Masowa.
§2
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

4.

5.
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) wydany zostaje na podstawie upoważnienia do jego
wydania przez Organizatora zawartego w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą”).
Regulamin wydany jest przez Organizatora imprezy — spółkę M&P Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Chorągwi Pancernej
40, 02-951 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000511435, dla której
akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 147271274, NIP 5252588343 zwanej dalej „Organizatorem” i
dotyczy imprezy masowej — widowiska motywacyjno-artystycznego odbywającego się w dniu 27
października 2018 roku na terenie hali widowiskowej Hala Stulecia we Wrocławiu, przy ul. Wystawowa 1,
51-618 Wrocław, zwanego dalej „Imprezą”
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na Terenie
Imprezy Masowej. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu jak i do postanowień Regulaminu Obiektu oraz
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób obecnych na Imprezie oraz określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie jak i korzystania przez nie z Terenu Imprezy Masowej i
urządzeń, na którym przeprowadzona jest Impreza, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków
Uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy Masowej jest obowiązana do przestrzegania niniejszego
Regulaminu
Regulamin określa w szczególności:
sposób organizacji Imprezy masowej,
obowiązki Uczestników Imprezy masowej,
warunki Uczestnictwa w Imprezie masowej,
uprawnienia Uczestników Imprezy masowej,
zasady odpowiedzialności Uczestników imprezy masowej za zachowania niezgodne z Regulaminem.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Do wstępu na Teren Imprezy Masowej uprawniona jest osoba posiadająca Bilet, identyfikator lub akredytację
wydaną lub zatwierdzoną przez Organizatora.
Bilet wstępu na Teren Imprezy Masowej zapewnia jego posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki
określone w dalszej części niniejszego Regulaminu, a także w Regulaminie Obiektu oraz w Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego. Uczestnik jest ponadto zobowiązywany do wykonywania poleceń właściwych
służb i ochrony.
Na podstawie biletu wstępu lub akredytacji, Uczestnik Imprezy jest upoważniony do:
a) poruszania się po strefach i sektorach Terenu Imprezy Masowej przeznaczonych dla publiczności oraz
zajęcia określonego w bilecie/zaproszeniu miejsca,
b) uczestnictwa w imprezie w czasie określonym przez Organizatora,
c) korzystania z wyznaczonych: szatni, toalet, lokali gastronomii i innych powierzchni, udostępnionych na
czas trwania Imprezy.
Organizator imprezy nie prowadzi depozytu przedmiotów objętych zakazem wnoszenia na Teren Imprezy
Masowej.
Na Terenie Imprezy Masowej zainstalowany jest system monitoringu pozwalający na rejestrację:
a) wizerunku każdej osoby wchodzącej na Teren Imprezy Masowej,
b) przebiegu imprezy i zachowania publiczności (obraz i dźwięk),
c) przebywania osób w pomieszczeniach służbowych i zapleczu Terenu Imprezy Masowej.
Organizator jest uprawniony na podstawie Ustawy do nagrywania na potrzeby monitoringu bezpieczeństwa, a
wszystkie osoby przebywające na Terenie Imprezy Masowej udzielają zgody na nagrywanie na potrzeby
monitoringu bezpieczeństwa.
Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do:
a) okazania na wezwanie właściwych służb porządkowych ważnego biletu, posiadanego bagażu,
b) korzystania wyłącznie z wejść i wyjść oraz układu komunikacyjnego Hali Stulecia we Wrocławiu
wyznaczonych w czasie Imprezy,
c) zachowania się w czasie pobytu na Imprezie oraz na Terenie Imprezy Masowej w sposób powszechnie
przyjęty i zgodny z normami, obyczajami i zasadami kultury i poszanowania innych osób,
d) posiadania biletu przez cały czas przebywania na Terenie Imprezy Masowej,
e) niezwłocznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości oraz zachowania innych osób mogących stanowić
zagrożenie dla osób lub mienia odpowiednim służbom porządkowym,
f) stosowania się do wszelkich komunikatów wydawanych podczas pobytu na Terenie Imprezy Masowej.
Wszystkie osoby wchodzące na Teren Imprezy Masowej mają obowiązek posiadać dokument ze zdjęciem,
umożliwiający ustalenie tożsamości z wyłączeniem osób małoletnich będących pod opieką opiekuna.
Osoby małoletnie (do lat 13) mogą przebywać na Terenie Imprezy Masowej wyłącznie pod opieką opiekunów
Wszystkie osoby wchodzące na Teren Imprezy Masowej mogą zostać poddane czynnościom polegającym na
przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu pod rygorem uznania prawa do odmowy wstępu lub usunięcia z
Terenu Imprezy Masowej każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.
Zakazuje się wstępu na Teren Imprezy Masowej i usuwa z terenu Imprezy Masowej osobę:
a) wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do
powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd
b) wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo
c) wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w
sprawach nieletnich oraz zakaz klubowy lub zagraniczny ( w rozumieniu Ustawy);
d) odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy;
e) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków;
f) posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje
alkoholowe;
g) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
h) używającej elementów odzieży utrudniających jej identyfikację.
Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na Terenie Imprezy Masowej osobom:
a) nie posiadającym Biletu, identyfikatora lub akredytacji wydanej lub zatwierdzonej przez Organizatora.
b) naruszającym niniejszy Regulamin w szczególności zakazy zawarte w niniejszym Regulaminie.
Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren Imprezy Masowej lub posiadanie podczas Imprezy:
a) kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną
optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 7MPix;

b)

15.

16.

17.

18.

jakichkolwiek ostrych, ciężkich lub twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących
stworzyć niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub Uczestnika, np. parasoli, lornetek (innych niż
teatralne), a także butów np. butów o metalowych zakończeniach , plecaków, odzieży zawierających
ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika
spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
c) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej
swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą
uniemożliwić lub utrudnić pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich
zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu, przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju, nawet
dopuszczalne flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora
lub uprawnionych prze niego osób, w szczególności Służb Porządkowych;
d) siedziska składanego lub turystycznego;
e) zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników towarzyszących osobom niewidomym,
f)
środków odurzających lub substancji psychotropowych,
g) napojów alkoholowych,
h) broni wszelkiego rodzaju oraz noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet, przedmiotów o ostrym zakończeniu,
i)
innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
j)
pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo innych
k) przedmiotów i urządzeń służących do ich rozpylania,
l) pojemników plastikowych, szklanych lub metalowych lub puszki itp. w szczególności pojemniki szklane z
perfumami,
m) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych,
n) instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków hałasów, wskaźników
laserowych,
o) specyficznych składników ubioru mogących służyć do maskowania twarzy w celu utrudnienia identyfikacji.
Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb
ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub
gaśniczej podczas Imprezy.
Ponadto zabrania się uczestnikom imprezy:
a) wchodzenia na obszary trybun i kondygnacji widowni, w tym również zajmowania miejsca innego niż
wskazane na bilecie lub zaproszeniu,
b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla uczestników imprezy (np: wszelkie pomieszczenia
wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, elementy konstrukcji obiektu znajdującego się na Ternie Imprezy
Masowej, barierki na widowni, press room, reżyserki itp.), blokowania przejść, dojść i wyjść ewakuacyjnych
oraz zawężania ich szerokości min. stania i siadania na schodach oraz w obszarze dojść prowadzących na
widownię,
c) rzucania jakimikolwiek przedmiotami, używania wulgarnego słownictwa,
d) obscenicznych piosenek, obrażania jakichkolwiek osób, wywieszania oraz eksponowania napisów i
transparentów o obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej treści lub mogących naruszać dobra osobiste i
uczucia innych osób,
e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac,
f) palenia tytoniu wewnątrz obiektu będącego Terenem Imprezy Masowej za wyjątkiem miejsc do tego
wyznaczonych na zewnątrz obiektu o ile zostaną wyznaczone przez Organizatora
g) pisania, rysowania lub malowania na budowlach, ścianach i urządzeniach oraz ich oklejania jakimikolwiek
drukami,
h) sprzedawania jakichkolwiek towarów, biletów, kart wstępu bez zgody Organizatora imprezy,
i) rozdawania jakichkolwiek druków i ulotek, prowadzenia agitacji oraz prowadzenia zbiórek pieniężnych lub
innej kwesty bez zgody Organizatora,
j) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów-przewodników towarzyszących osobom niewidomym,
k) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania Terenu Imprezy Masowej
l) używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na Terenie Imprezy Masowej w sposób niezgodny
z ich przeznaczeniem.
Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Obiektu i Regulaminu
oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
W razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Imprezy Masowej
Uczestnik jest zobowiązany do:
a) natychmiastowego powiadomienia Służby porządkowej i Informacyjnej;
b) bezwzględnego stosowania się do poleceń organów i służb wymienionych w lit. a powyżej;
c) kierowania się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi;
d) unikania wywołania paniki;

e)

nie utrudniania dojazdu służbom ratowniczym.

§4
UPRAWNIENIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające Regulaminu będą usuwane z Terenu Imprezy Masowej.
W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią
obciążona materialnie.
Służby porządkowe są uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku braku
takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy Masowej;
b) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty wymienione w pkt. § 3 ustęp. 14;
d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z Regulaminem, w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia
Imprezy;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
Służby porządkowe w przypadkach, o których mowa w § 4 ustęp. 5 poniżej, uprawnione są do stosowania
następujących środków przymusu bezpośredniego:
a) siła fizyczna w postaci technik transportowych, obrony lub obezwładniania,
b) zakładania kajdanek na ręce,
c) użycia pałki lub psa służbowego,
d) użycia chemicznego środka obezwładniającego w postaci ręcznych miotaczy substancji
obezwładniających,
e) użycia przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
Środki przymusu bezpośredniego opisane w § 4 ustęp. 4 powyżej mogą być stosowane przez Służby
Porządkowe na Terenie Imprezy Masowej w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z
następujących działań:
a) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność Uczestnika lub innej
osoby,
b) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na Teren Imprezy Masowej lub urządzenia znajdujące się
na Terenie Imprezy Masowej,
c) przeciwdziałania niszczeniu mienia,
d) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą,
e) pokonania czynnego oporu.
Czynności, o których mowa w pkt. 5 powyżej, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie
godności osoby ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

3.

4.

Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów Ustawy.
Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem, Regulaminem Obiektu
oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz niezgodnie z przepisami Ustawy usuwane są z terenu Imprezy
bądź przekazywane Policji.
Osobom, którym odmówiono wstępu lub przebywania lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy Masowej z
powodu naruszenia Regulaminu lub Ustawy nie przysługuje prawo do odszkodowania, ani zwrot należności za
zakupiony Bilet.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie
będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub, że może
być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią: nieobecność lub
niedyspozycja prelegenta, warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia urządzeń dostarczających energię
elektryczną, ciepło, działania wojenne, zarządzenia władz państwowych lub samorządowych uniemożliwiające
przeprowadzenie imprezy np. ogłoszenie żałoby narodowej.

5.
6.
7.
8.

Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora lub podmiotów z nim
współpracujących.
Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy Masowej.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: www.zyciebezograniczen.pl/RegulaminImprezyMasowej
Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2017 r. i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy
przez Organizatora.

