W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych
(RODO), prosimy o zapoznanie się ze regulaminem imprezy OFICJALNE ROZPOCZECIE WAKACJI 2018.

REGULAMIN
imprezy masowej
„OFICJALNE ROZPOCZĘCIE WAKACJI“
Regulamin uczestnictwa w imprezie ROZPOCZĘCIE WAKACJI 2018

W dniu 23.06.2018r. w godz. 20.00 – 04.00 dnia 24.06.2018r. teren Okręglicy
w kompleksie TURYSTYCZNO – REKREACYJNYM JURAPARK BAŁTÓW będzie
terenem imprezy masowej – ROZPOCZĘCIE WAKACJI
1.

Organizatorem koncertu zwanego dalej "Imprezą" jest DLF INVEST SP. Z O.O. z siedzibą w BAŁTOWIE –
Bałtów 7, 27-423 Bałtów., zwane dalej „Organizatorem”.

2.

Wstęp na teren imprezy przysługuje tylko posiadaczowi ważnego biletu zakupionego w bileteriach
autoryzowanych przez DLF INVEST Sp. z o.o. , przedstawicielom organizatora, służbom porządkowym,
informacyjnym i ratunkowym. Organizator informuje, że bilet posiadany przez uczestnika imprezy masowej
upoważnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy.

3.

Uczestnik imprezy jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu, przepisów prawa, a także
wszelkich wydawanych przez przedstawiciela Organizatora i służby porządkowe organizatora imprezy masowej,
postanowień i zaleceń związanych z organizacją i przebiegiem imprezy.

4.

Organizator i służby porządkowe organizatora imprezy masowej (Pracownicy agencji ochrony osób lub mienia)
mają prawo wobec osób uczestniczących w imprezie, przy wejściu na teren imprezy, a także w jej trakcie:

5.

6.

o

sprawdzić uprawnienia do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich
uprawnień - wezwać taką osobę do opuszczenia imprezy masowej

o
o

legitymowania w celu ustalenia ich tożsamości

o

W przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, albo zakłócania
przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej.

o

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwanie ich
do opuszczenia imprezy masowej

o

ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia

przeglądania zawartości bagaży i odzieży a w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają
przedmioty o których mowa w punkcie 5 niniejszego regulaminu oraz w ustawie (w art. 20 ust.2, pkt.3)
prosić o opuszczenie imprezy

Organizator i służby porządkowe organizatora imprezy masowej odmówi wstępu na teren imprezy masowej osobie:

o

u której stwierdzono posiadanie broni, noszącą buty o metalowych zakończeniach oraz posiadającą
jakiekolwiek inne przedmioty niebezpieczne (puszki, opakowania szklane, napoje), które mogą stanowić
zagrożenie dla innych uczestników imprezy, oraz w innych uzasadnionych przypadkach

o

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 art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst
jednolity opublikowany w Dz.U. z 2016 poz. 1654, z 2017 poz. 773 z późniejszymi zmianami)

o
o

odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 4 regulaminu
będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, lub wnoszącej na teren
imprezy ww. środki odurzające

Organizator i służby porządkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania
imprezy osoby, które swoim zachowanie zakłócać będą porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z
niniejszym regulaminem i zastosują odpowiednie środki, aby zarządzenie zostało wykonane.

7.

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego na podstawie ustawy, przez organizatora imprezy albo
służby porządkowe, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

8.

Spożywanie alkoholu, oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie imprezy masowej w dniach jej trwania
jest zabronione z mocy ustawy.

9.

Organizator zabrania wniesienia na teren imprezy alkoholu, środków odurzających oraz wszelkich innych rzeczy
mogących pozostawać w sprzeczności z regulaminem imprezy i ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2017r. poz. 1160, z 2018r. poz.138,
310 z późniejszymi zmianami).

10. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania
osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, umożliwiającego późniejszą identyfikację osób
naruszających przepisy prawa i mogącego stanowić dowody pozwalające na wszczęcie wobec tych osób
postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących
się takich postępowań.
11. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i
imprez
12. Przekraczają bramy imprezy masowej jednocześnie każda osoba potwierdza znajomość niniejszego regulaminu
imprezy, zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także potwierdza swoją tożsamość jako jej uczestnik. Tym
samym zgadza się na filmowanie, wykonywanie zdjęć oraz wykorzystanie ich dla celów promocyjnych,
reklamowych i informacyjnych (w tym produkcji materiału filmowego z imprezy), jak i wykorzystania swojego
wizerunku.
13. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
14. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy,
poprzez m.in.:
- Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
- powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i
organizującego ich pracę;
- udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
15. Niniejszy Regulamin wywieszony zostanie przy wejściach na teren imprezy masowej oraz na budynku
organizatora oraz zamieszczony na stronie internetowej organizatora www.rozpoczeciewakacji.pl.
16. REKLAMACJE: Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia
zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: DLF INVEST SP. ZO.O. 27-423
BAŁTÓW 7. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego
reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania. Organizator rozpoznaje złożone reklamacje i
udziela odpowiedzi w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. S k o r z y s t a n i e z p r o c e d u r y
reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.
17. Administratorem danych osobowych jest DLF INVEST SP. Z O.O z siedziba w Bałtowie 7, 27-423 Bałtów. Dane
osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich
niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator
może przetwarzać dane osobowe
Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje
techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.
18. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
19. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać
ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane
światła stroboskopowe
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- 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.
- Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
- Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
- W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
- Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.06.2018 roku.
- Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę
zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.
Bałtów, dnia 08.06. 2018 roku.

