REGULAMIN IMPREZY
KONCERT ATD Music Festival 2015 obowiązujący w dniu 19.03.2015 na terenie
Stadionu Narodowego w Warszawie
Zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatora oraz w formie plansz na
dojściach i przed bramami wejściowymi.
Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.) oraz Regulaminu
obiektu Stadion Narodowy w Warszawie.
Ogólne warunki uczestnictwa w koncercie:
1. Organizatorem

imprezy

masowej

jest

BESPOKE

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000506578
2. Impreza odbywa się w dniu 19. Marca 2015 roku na terenie Stadionu Narodowego
przy ulicy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie.
3. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w
szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w związku
przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z
udziałem w Imprezie.
4. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z
osobna „Uczestnikiem”.
5. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają
odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami,
przebywających na Terenie Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii,
przedstawiciele mediów, służba medyczna), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób
powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie
Imprezy, w szczególności organów i służb wskazanych w Regulaminie poniżej.
6. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Imprezy wynika z posiadanego przez
niego biletu (dalej jako Bilet”), na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie

poniżej.

Bilet I zasady wstępu na teren imprezy.
7. Na Teren Imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej Bilet oraz dokument
potwierdzający tożsamość. Zgodnie z Ustawą przez dokument potwierdzający
tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości,
paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający
tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w
wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
8. Bilet zostanie wymieniony na opaskę uprawiającą do jednorazowego wejścia na
imprezę. Wymiana biletu na opaskę odbędzie się na terenie Biznes Klubu na Stadionie
Narodowym w trakcie targów Absolvent Talent Days, które obędą się w dniach 1819.03.2015 w godzinach 10.00-17.00. Opaski zostaną założone na rękę uczestnika
przez osoby do tego uprawnione.
9. Organizator ma prawo odmówić wejścia na teren Imprezy osobom, które posiadają
opaski ze śladami zniszczenia, podarcia lub innych śladów uniemożliwiających ich
identyfikację lub określenie oryginalności.
10. Ilość opasek jest limitowana. Organizator nie gwarantuje każdemu uczetnikowi
posiadającemu bilet wejścia na imprezę. Decyduje kolejność zgłoszeń do punktu
wymiany biletów na opaski.
11. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia
uczestnika posiadającego opaskę uprawniającą do uczestnictwa w imprezie na jej
teren.
12. Wychodząc z terenu imprezy opaska zostanie przecięta, co uniemożliwia
uczestnikowi ponowne wejście na teren imprezy.
13.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

odwołania

koncertu/imprezy

bez

wcześniejszego uprzedzenia.
14. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania

wobec posiadacza biletu / opaski, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką
opiewał bilet na koncert lub imprezę, która, z przyczyn niezależnych od Organizatora,
została odwołana lub odbyła się jedynie w części.
15. Przypomina się posiadaczowi biletu / opaski, iż bilet / opaska nie podlega zamianie na
inny, ani zwrotowi.
16.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

w

połączeniu

z

wszystkimi

innymi

postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone w
widocznym miejscu na terenie obiektu w formie papierowej laminowanej, do:
a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu / opaski w przypadkach uzasadnionych
względami bezpieczeństwa.
b) Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcje imprezy aparatu
fotograficznego, kamery lub innego sprzętu, nagrywającego audio-video. Osoby
które będą starały się wnieść na teren koncertu aparat fotograficzny, kamerę lub
innego rodzaju sprzęt nagrywający audio video, będą musiały liczyć się z
koniecznością przekazania go w depozyt, którego koszt wynosi 50 PLN. Koszt
depozytu nie podlega zwrotowi. Depozyt będzie znajdował się przed wejściem na
teren imprezy masowej i będzie odpowiednio oznakowany. Rzeczy znalezione / nie
odebrane z depozytu zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych
mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Dzielnej 15.
c) Odmówić wniesie na teren imprezy instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek
innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu
Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne
przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;
d) Odmówć wniesienia na teren imprezy jakichkolwiek ostrych, ciężkich lub
twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać
niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego,
np. parasoli, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub odzieży
zawierających

twarde

lub

ciężkie

elementy,

które

mogą

przy nagłym

i

niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować
uszczerbek na jego zdrowiu

e) Odmówić wniesienia na teren imprezy flagi, transparentu lub tablicy nie będącej
w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem
2
wielkość 1m (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą
uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom lub
stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym
Organizator

zastrzega,

że

wszelkiego

rodzaju

nawet

dopuszczone

flagi,

transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie
Organizatora lub uprawnionych przez niego osób);
f) Odmówić wniesienia na teren imprezy siedziska składanego lub turystycznego;
g) Odmówić wniesienia na teren imprezy żywności lub napojów nabytych poza
terenem Imprezy;
h) Odmówić wniesienia na teren imprezy zwierząt;
i) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby
posiadacz biletu / opaski opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki,
aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których
uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub
niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
j) Dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z
powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od Organizatora.
k) Odwołać lub zrezygnować z koncertu/imprezy z przyczyn niezależnych od
Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza
biletu / opaski, na koncert lub imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie w
części.
l) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów / opasek, u których
stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz
jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.
m) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, za zgodą
posiadacza biletu / opaski zamienić jego miejsce siedzące/stojące na inne.
n) Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie
natężenia

dźwięków

mogących

spowodować

uszkodzenie

słuchu.

o) Wnoszenie aparatów fotograficznych, sprzętu nagrywającego, wskaźników
laserowych, pojemników szklanych, metalowych, plastikowych i kartonowych oraz
alkoholu

na

teren

imprezy

jest

niedozwolone.

p) Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.
r) Bilet / opaskę należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na
wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn
związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.
s) Wstęp osób małoletnich na teren imprezy masowej jest możliwy wyłącznie z
opaską i pod opieką osoby pełnoletniej.
t) Odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie obiektu, które nie są
przeznaczone dla publiczności, w szczególności

dotyczy to pomieszczeń i

obszarów techniczno – magazynowych, biurowych i innych związanych z
organizacją imprezy, takich jak: scena, zaplecze sceny, stanowisko realizacji
dźwięku, zaplecze produkcyjne imprezy, garderoby artystów, itp.
Bilet / opaska nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w
tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych,
bez wcześniejszej, pisemnej zgody Organizatora.
Organizator odmówi wstępu na teren imprezy lub wyprosi z terenu imprezy osobę:
- u której stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach
oraz jakiekolwiek inne przedmioty (puszki, opakowania szklane, napoje), które mogą
stanowić zagrożenie dla innych uczestników imprezy oraz w innych uzasadnionych
przypadkach,
- co do której obowiązuje orzeczony przez sąd: środek karny w postaci zakazu wstępu
na imprezę masową lub nakaz powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, na podstawie ort. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 26
października 1982 r., o postępowaniu w sprawach nieletnich,
- odmawiającej

poddania

się

czynnościom,

o

których

bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.

mowa

w

Ustawie

o

- będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
Organizator usunie z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, które swoim zachowaniem
zakłócać będą porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym
regulaminem i zastosuje odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane.
Zgodnie z rozdziałem VI dokumentu „Zasady funkcjonowania i Regulamin Stadionu
Narodowego”, w czasie udostępnienia obiektu Organizatorowi imprezy masowej:
1) nie mają zastosowania zapisy pkt. 12, 13 i 14 (str. 14) oraz ustalenie dotyczące
zarządzenia ewakuacji (str. 7),
2) według ustaleń Organizatora imprezy masowej realizuje się zapis pkt. 5.1 (str.9),
3) zapis pkt.8 (str.11) realizowany jest według ustaleń Organizatora imprezy i Operatora
stadionu,
w pozostałych kwestiach zapisy Regulaminu imprezy są nadrzędne wobec zapisów
Regulaminu obiektu.
Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Imprezie, a
w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia
Terenu Imprezy;
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, o których mowa w pkt. 7 lub 8 Regulaminu;
d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny
lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a 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 uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów
obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy
gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka
służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o
których mowa w pkt 12 podpunkt lit. d powyżej, na zasadach określonych w art. 38 ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Czynności, o których mowa w pkt. 12 oraz 13 Regulaminu powyżej, powinny być
wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr
osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

Sankcje karne:
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy,
regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe
lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej
niż 2.000 zł.
2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla
publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w
miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
4. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje
alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub
materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie
dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie,
gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca
przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
7. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną
członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż
120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego
zakończenia Imprezy przez Organizatora.

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r.
Spis Załączników:
Załącznik nr 1 – wykaz wizualny przedmiotów zabronionych na imprezie masowej.

