REGULAMIN
Radzimir Dębski Hommage Krzysztof Penderecki
§1
Wstęp
Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady uczestnictwa w koncertach
(dalej zamiennie Koncert / Koncerty / Wydarzenie / Wydarzenia) organizowanych
przez (MyPlace sp. z o.o. adres: Młynarska 42, 01-171 Warszawa, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem
0000274560; NIP: 7010053450; REGON: 140858208; Kapitał zakładowy 300.000 zł,
w całości opłacony; które reprezentują: Prezes Zarządu: Adam Górko)
(dalej Organizator) na trasie (Radzimir Dębski Hommage Krzysztof Penderecki),
obsługiwanych przez bileterię Going., Empik Bilety i salony Empik (dalej Bileterie).
§2
Zasady uczestnictwa
1.

2.
3.

4.

5.

Uczestnikiem Koncertu (dalej Uczestnik) może być osoba pełnoletnia
posiadająca ważny dokument tożsamości umożliwiający jej identyfikację,
osoba powyżej 16 r.ż. posiadająca pisemną zgodę opiekuna na uczestnictwo
w Koncercie oraz dokument umożliwiający jej identyfikację, lub osoba
poniżej 16 r.ż. będąca pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego. Wzór
zgody opiekuna osoby powyżej 16 r.ż. na udział w Wydarzeniu dołączony
jest do Regulaminu jako Załącznik nr 1.
Uczestnikiem Koncertu może być wyłącznie osoba posiadająca ważny bilet
wstępu zakupiony za pośrednictwem autoryzowanej Bileterii.
Dzieci do 4 roku życia mają możliwość wzięcia darmowego udziału w
Koncercie pod warunkiem posiadania ważnego dokumentu tożsamości
umożliwiającego identyfikację oraz zajęcia miejsca na kolanach
pełnoletniego opiekuna prawnego, posiadającego ważny bilet.
a. Opiekunowie oświadczają, że zostali poinformowani o wysokim
natężeniu dźwięku wydobywającym się ze sceny, mogącym
niekorzystnie wpłynąć na słuch dziecka.
b. Opiekunowie odpowiadają za zachowanie dziecka. W przypadku
zakłócania odbioru koncertu wynikającego z zachowania dziecka
będą zobligowani do opuszczenia Koncertu wraz z dzieckiem.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
stosowania się do zasad obowiązujących w miejscu, w którym odbywa się
Koncert. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają postanowienia
niniejszego regulaminu.
Uczestnicy nie stosujący się do zasad Regulaminu Wydarzenia są
zobowiązani do opuszczenia miejsca Wydarzenia na prośbę ochrony lub
obsługi Wydarzenia bez prawa do ponownego wejścia oraz zwrotu
należności za bilet.
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§3
Bilety
1. Kupując bilet Uczestnik akceptuje Regulamin.
2. Bilet na Koncert można nabyć jedynie za pośrednictwem autoryzowanej
Bileterii.
3. W ramach trasy koncertowej obowiązuje limit np. zakupu maksymalnie
czterech biletów w ramach jednej transakcji, przez użytkownika na każdy z
koncertów.
Subskrybenci Empik Premium mogą dokonać tylko jednej transakcji w
ramach której maksymalna liczba zakupionych biletów to 4.
4. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu jedynie na Koncert w terminie
i miejscu wskazanym na bilecie z uwzględnieniem postanowień
wymienionych w § 7 pkt. 3 oraz 4.

§4
Wstęp na teren Koncertu
1.

Wstęp na teren Koncertu ma wyłącznie osoba posiadająca dowód
tożsamości oraz ważny bilet wstępu, z zastrzeżeniami wymienionymi w
paragrafie 2 pkt. 1-5.
2.
Obsługa Wydarzenia może odmówić wstępu na teren Wydarzenia
osobom:
a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
środków psychotropowych lub innych o podobnym działaniu,
b. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub mogącym w inny
sposób stwarzać zagrożenie dla innych Uczestników Wydarzenia,
d. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, które mogą stwarzać
zagrożenie dla artystów i innych Uczestników Wydarzenia.
3. Uczestnictwo osoby z niepełnosprawnościami powinno zostać zgłoszone
nie później niż 7 dni przed planowanym terminem Koncertu drogą mailową
na adres support@goingapp.pl
Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się w terminie 7 dni i
poinformujemy o dalszych krokach.
Zarówno osoby z niepełnosprawnościami jak i ich opiekunowie muszą
posiadać ważny bilet na koncert.
4. Niezgłoszenie lub zbyt późne zgłoszenie uczestnictwa osoby z
niepełnosprawnościami
może
spowodować
niedogodności
lub
uniemożliwić jej udział w koncercie bez prawa do reklamacji / zwrotu
należności za bilet.
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§5
Zakazy
1.

Uczestnikom zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych,
stwarzających zagrożenie dla innych osób, ponadto Uczestnikom zabrania
się:
a. niszczenia przedmiotów wyposażenia i sprzętu znajdującego się na
terenie Wydarzenia,
b. wprowadzania na teren Wydarzenia zwierząt, z wyłączeniem psów
przewodników i psów asystujących,
c. wnoszenia oraz spożywania napojów, żywności, alkoholu nabytych
poza terenem Wydarzenia,
d. wnoszenia
broni,
materiałów
wybuchowych
i
innych
niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów,
e. prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji
politycznych.
2. Zabrania się przebywania na terenie Wydarzenia osobom nietrzeźwym oraz
osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także
osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych
uczestników Wydarzenia, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte
normy zachowania w miejscach publicznych. Obsługa Wydarzenia ma
prawo do usunięcia takich osób z terenu Wydarzenia bez prawa do
ponownego wejścia.
3. Na terenie Wydarzenia zakazane jest używanie urządzeń rejestrujących
audio/wideo oraz aparatów fotograficznych. W trakcie trwania koncertu
zakazane jest jego utrwalanie w jakikolwiek sposób.
4. Oprócz usunięcia Uczestnika z terenu Wydarzenia za złamanie zakazów,
wymienionych w niniejszym paragrafie, Organizator ma prawo nałożyć na
Uczestnika karę pieniężną stosowną do wysokości poniesionych przez to
strat.
§6
Ostrzeżenia
1.

Przebywając na terenie Wydarzenia Uczestnicy mogą być narażeni na
ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które
mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania
świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować
dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są
dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Uczestnicy biorą na
siebie odpowiedzialność za powstałe w tej konsekwencji ewentualne
uszkodzenia słuchu / wzroku lub utratę zdrowia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty
zagubione, pozostawione lub skradzione podczas Koncertu.
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora,
które powoduje, że wykonanie jego zobowiązań jest niemożliwe lub może
być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę
wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub
zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

§7
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

4.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w serwisie Going. i
na Empik Bilety, tj. w dniu (7.02.2020 r.).
Organizator ma prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdej
chwili publikując każdorazowo nową wersję Regulaminu w serwisie Going. i
na Empik Bilety. Zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.
Organizator ma prawo do zmiany daty i godziny Wydarzenia umieszczając
stosowną informację na stronie Wydarzenia w serwisie Going., na Empik
Bilety i / lub na oficjalnej stronie Wydarzenia na portalu społecznościowym
Facebook.
Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania biletów i zwrotu środków
bez podawania przyczyny, maksymalnie na 7 dni przed wydarzeniem
którego dotyczą bilety.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
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ZAŁĄCZNIK NR. 1
PISEMNA ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW
(OPIEKUNÓW PRAWNYCH) / GUARDIAN CONSENT)

Ja, niżej podpisany(a):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..,
(imię i nazwisko składającego oświadczenie / Legal Guardian Name)
zamieszkały(a) w:
………………………………………………………………………………………………………………………,
(adres zamieszkania - kod, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania / address)
identyfikujący się dowodem osobistym numer: ………………………......,
PESEL(ID): ………………………………………,
telefon kontaktowy: ……………………………………….,
wyrażam zgodę na uczestnictwo:
…………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia / child`s name, date of birth)
…………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania / address )
……………………………………………
(PESEL / ID)
w koncercie artysty ………………………………. (nazwa artysty), który odbędzie się dnia ....................
(data) w ................................. (nazwa areny/nazwa klubu/lokalizacja), ......................................................
(adres), ............................ (miasto).

Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, iż Organizator w/w imprezy nie zapewnia
opieki osób dorosłych dla osób niepełnoletnich i osoby te będą przebywały na
terenie tej imprezy na moją wyłączną odpowiedzialność oraz, że akceptuję regulamin w/w
imprezy.

……………………………………………………………….
(miejscowość i data / date)
…………………………………………………..…………..
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(podpis rodzica lub opiekuna / Legal
Guardian Signature)
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