
Regulamin Imprezy 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w każdym wydarzeniu o 
charakterze odpłatnym („Impreza”) organizowanym przez Centrum Klubowe S.C. 
(„Organizator”). 

2. Każda osoba przebywająca na terenie Imprezy („Uczestnik”) jest zobowiązana przestrzegać 
zapisów niniejszego Regulaminu. 

3. Wejście na teren Imprezy jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zapisów 
Regulaminu. 

§ 2 Organizacja Imprezy 

1. Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na teren Imprezy przysługuje osobie powyżej 5 roku 
życia posiadającej bilet wstępu („Bilet”) oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość. W 
przypadku nabycia Biletu w formie elektronicznej Uczestnik zobowiązany jest okazać wydruk 
Biletu przy wejściu na teren Imprezy. 

2. Udział w Imprezie osoby poniżej 16 roku życia jest możliwy tylko pod opieką opiekuna, który 
zobowiązany jest do zakupu Biletu wstępu do tej samej strefy i sektora, co małoletni Uczestnik 
Imprezy oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za małoletniego, który pozostaje pod 
jego pieczą. 

3. Udział w Imprezie osoby w wieku od 16 do 18 lat jest możliwy tylko po złożeniu oświadczenia 
o odpowiedzialności za osobę małoletnią podpisanego przez opiekuna w punkcie 
informacyjnym przy wejściu na teren Imprezy. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie 
www.stodola.pl. 

4. Przy wejściach na teren Imprezy Uczestnik zobowiązany jest poddać się kontroli dokumentów 
potwierdzających tożsamość na życzenie uprawnionego przedstawiciela Organizatora. 

5. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Imprezy i traci ważność po dokonaniu 
kontroli. 

6. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na Bilecie. 
7. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna zamierza uczestniczyć w Imprezie wraz z 

opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletu. 
8. Wszelkich informacji, w tym lokalizacji poszczególnych sektorów i miejsc, wyjść 

ewakuacyjnych, punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych udzielają pracownicy 
ochrony oraz pracownicy Organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez uprzedzenia, z przyczyn, za które 
nie ponosi odpowiedzialności. W następstwie czego, posiadaczowi Biletu przysługują 
uprawnienia regulowane przepisami prawa. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, miejsca oraz programu Imprezy z nagłych, 
nieprzewidzianych i niezależnych od woli Organizatora przyczyn, w tym z powodu ogłoszenia 
żałoby narodowej, choroby, niedyspozycji, niesprzyjających warunków pogodowych lub innych 
pozostających poza odpowiedzialnością Organizatora przyczyn uniemożliwiających 
przeprowadzenie Imprezy oraz w sytuacjach, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością 
zapewnienia bezpieczeństwa bądź też bezkonfliktowego przebiegu Imprezy dla jej 
Uczestników. W następstwie czego, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyłączeniem zmiany 
miejsca w ramach tej samej miejscowości) posiadaczowi Biletu przysługuje prawo do jego 
zwrotu przed rozpoczęciem Imprezy. 

11. Posiadacz Biletu, któremu przysługuje prawo do jego zwrotu, powinien zwrócić się z wnioskiem 
o zwrot Biletu w miejscu, w którym został on zakupiony, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu 
informacji o odwołaniu Imprezy. 

 
 



§ 3 Bezpieczeństwo Imprezy 

1. Służby porządkowe są uprawnione do odmowy wstępu bądź usunięcia z terenu Imprezy osobę, 
która nie przestrzega zasad przewidzianych Regulaminem, w szczególności zasad 
bezpieczeństwa. 

2. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 
innych Uczestników, w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu 
obiektu, w którym odbywa się Impreza, podporządkowywać się poleceniom służby 
porządkowej oraz przedstawicieli Organizatora. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest także do 
natychmiastowego zgłoszenia nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia 
lub życia służbom porządkowym bądź przedstawicielom Organizatora. 

3. Służby porządkowe są uprawnione do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób 
wchodzących na teren Imprezy. 

4. Uczestnikom Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie jej trwania: 
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów; 
b. materiałów wybuchowych; 
c. wyrobów pirotechnicznych; 
d. materiałów pożarowo niebezpiecznych; 
e. napojów alkoholowych, z wyjątkiem tych zakupionych i spożywanych na terenie 

Obiektu; 
f. artykułów spożywczych, z wyjątkiem tych zakupionych i spożywanych na terenie 

Obiektu; 
g. szklanych przedmiotów; 
h. przedmiotów o dużych gabarytach, w tym walizek i dużych plecaków; 
i. środków odurzających lub substancji psychotropowych; 
j. statywów, monopodów lub teleskopowych wysięgników (tzw. selfie stick); 
k. masztów oraz kijów używanych do ekspozycji flag, bannerów; 
l. lub jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie. 

5. Uczestnikom Imprezy zakazuje się: 
a. wchodzenia w strefy obiektu nieprzeznaczone dla uczestników Imprezy, w 

szczególności sceny, stanowiska realizacji dźwięku, zaplecza produkcyjnego, 
garderoby i zaplecza gastronomicznego; 

b. rzucania jakimikolwiek przedmiotami; 
c. prowadzenia działalności zarobkowej, w tym sprzedaży, akwizycji, działalności 

reklamowej i promocyjnej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody 
Organizatora; 

d. wprowadzania zwierząt; 
e. wchodzenia na balkony z napojami lub jedzeniem; 
f. blokowania dostępu do dróg ewakuacyjnych; 
g. niszczenia urządzeń, sprzętu, oznaczeń i tablic informacyjnych oraz nośników 

reklamowych znajdujących się na terenie Obiektu, w którym odbywa się Impreza; 
h. wspinania się na elementy konstrukcyjne i architektoniczne; 
i. używania propagandy politycznej haseł lub emblematów o treściach rasistowskich, 

ksenofobicznych, wrogich konstytucji demokratycznej czy demonstrowania 
radykalnych poglądów również poprzez gesty; 

j. wchodzenia na krzesła; 
k. siadania na balustradach; 
l. palenia i używania wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych na terenie 

Imprezy. 
6. Służby porządkowe są uprawnione do odmowy wstępu bądź usunięcia z terenu Imprezy osoby, 

której zachowanie stwarza zagrożenie dla niej samej lub innych Uczestników Imprezy. W 
szczególności dotyczy to osoby będących pod widocznym wpływem alkoholu lub jakichkolwiek 
środków odurzających. 

7. Zakazuje się wstępu na teren Imprezy osobom: 



a. wpisanym do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji; 
b. posiadającym zakaz wstępu na Imprezę wystawiony przez Organizatora. 

8. Dokumenty akredytacyjne, identyfikatory i opaski muszą być widoczne przez cały czas trwania 
Imprezy. 

9. Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy, w szczególności zachowania osób w niej 
uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać 
zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania. 

10. Organizator lub Kierownik ds. bezpieczeństwa ma prawo do odmowy wstępu na Imprezę bez 
podania przyczyny. 

11. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub osobom usuniętym z terenu Imprezy 
zgodnie z Regulaminem, z uwagi na jego naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu Biletu. 

§ 4 Dodatkowe środki bezpieczeństwo w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 

1. Organizator powołuje na wydarzenie koordynatora do spraw zdrowotnych do zadań 
związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z 
wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

2. Organizator udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc siedzących. Rzędy będą 
zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. 
Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: 

a. uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 
b. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. 

3. Uczestnik Imprezy ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zobowiązany jest do 
samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę lub cześć 
garderoby zasłaniającą usta i nos.  

4. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przed wejściem na teren imprezy złożyć pisemne 
oświadczenie lub wcześniej drogą elektroniczną, że uczestnik, według swojej najlepszej 
wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym. W oświadczeniu należy przekazać organizatorowi dane kontaktowe które 
organizator jest zobowiązany przekazać  Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom 
porządkowym w przypadku wystąpienia zagrożenie epidemiologicznego podczas Imprezy. 

Dane zebrane przez organizatora będą przechowywane przez 30 dni.  
5. Na terenie wydarzenia organizator rozmieści środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne 

przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra. 
6. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania dystansu 2 m. w kolejce na Imprezę. 
7. W celu ograniczenia czasu przebywania w kolejce  Uczestnicy mogą posiadać  tylko nerki/ małe 

torebki, obowiązuje zakaz wnoszenia toreb/plecaków większych niż format A4.  
8. Uczestników imprezy obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu do obiektu i wyjściu. 
9. Uczestnicy będą wpuszczani na teren imprezy w odstępach czasowych. 
10. Organizator rekomenduje używanie elektronicznych wersji biletów przez uczestników oraz  

płatności bezgotówkowe na terenie imprezy. 
11. Organizator udostępni środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w 

toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z 
niepełnosprawnością. 

12. Organizator udostępni wyłącznie bezdotykowe podajniki na ręczniki papierowe. 
13. Organizator umieści w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk według rekomendacji GIS z 

uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością . 
14. Depozyt oraz szatnia są wyłączone z użytku podczas Imprezy. 
15. Organizator umożliwi zakup maseczek ochronnych na terenie imprezy. 

 

 



§ 5 Odpowiedzialność 

1. Uczestnik Imprezy wchodzi na teren obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące 
skutkiem działań osób trzecich. 

2. Uczestnik Imprezy ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie z obowiązującymi 
ustawowo przepisami. 

3. Odpowiedzialność zarządzającego Organizatora i osób przez niego zatrudnionych przy 
realizacji Imprezy jest wyłączona od przypadków wywołanych z winy w/w osób lub z powodu 
rażącego niedostosowania się do obowiązujących przepisów. 

4. Organizator Imprezy powinien zostać bezzwłocznie powiadomiony o wszelkich wypadkach i 
szkodach materialnych. 

5. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba, która tej szkody dokonała. 

§ 6 Postanowienia dodatkowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Bilety wstępu zakupione poza kanałami 
dystrybucji wskazanymi przez Organizatora. 

2. Uczestnik Imprezy może zostać narażony na ciągłe przebywanie w obszarze natężenia 
dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz na wpływ silnych bodźców 
świetlnych. Osoby cierpiące na schorzenia, których symptomy mogą się pogłębiać pod 
wpływem tych bodźców, decyzję o uczestnictwie w Imprezie podejmują na własne ryzyko i nie 
mogą z tego tytułu zgłaszać względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń. 

3. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na wykorzystanie głosu i wizerunku na fotografiach i 
nagraniach telewizyjnych (nagrania na żywo, nagrania dla potrzeb DVD itp.), które mogą zostać 
wykorzystane przez zarządzającego obiektem lub Organizatora. Zapisy ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych mają tu zastosowanie. 

4. Zabronione jest, bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalanie przebiegu Imprezy lub jej 
fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk: m.in. laptopy, tablety, 
aparaty fotograficzne typu lustrzanki, aparaty z wymienną optyką, kamery sportowe, 
videorejestratory itp., a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania 
Imprezy.  

5. Zamiana części dodatkowych Imprezy, w tym artystów występujących zamiennie bądź 
gościnnie na inne, równorzędne, nie stanowi zmiany umowy zawartej z posiadaczem Biletu ani 
niezgodności świadczenia z zawartą umową. 

6. Organizator może ze względów bezpieczeństwa bądź istotnych przyczyn technicznych i 
organizacyjnych zaproponować posiadaczowi Biletu zajęcie innego miejsca, niż wskazane na 
Bilecie, co stanowi propozycję zmiany treści umowy. Zgoda na zamianę miejsc prowadzi do 
zmiany warunków umowy w tym zakresie, natomiast brak zgody jest równoważny z 
odstąpieniem posiadacza Biletu od umowy, w następstwie czego Bilet traci ważność, jego 
posiadacz zobowiązany jest opuścić teren Imprezy, z zachowaniem prawa do zwrotu Biletu. 

7. Oficjalne gadżety i programy będą sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy. 
8. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży Biletu w cenie wyższej, niż ta widniejąca na Bilecie lub 

użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia Bilet bez zachowania prawa do jego zwrotu. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest udostępniony przy wejściu na teren Imprezy. 
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie za każdym razem bez konieczności informowania, jakie 

są tego powody. Każdy nowy zapis regulaminu zastępuje poprzednią wersję czyniąc ją tym 
samym nieważną. 


