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REGULAMIN 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Regulamin został wydany przez organizatora wydarzenia kulturalno – rozrywkowego, 
realizowanego pod nazwą: "Łódź Disco Fest 2022”, które odbędzie się w dniu 19.11.2022 roku w Hali 
widowiskowo-sportowej Atlas Arena w Łodzi, (zwanego dalej "Wydarzeniem"), tj. przez Spółkę 
World Media Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. 
Kamionkowskiej 41, lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 
0000622525, posługującą się numerem NIP 1132911785 (zwaną dalej "Organizatorem"). 

2. Wydarzenie stanowi imprezę masową artystyczno – rozrywkową w rozumieniu przepisu artykułu 3 
punkt 1 w zw. z punktem 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. 
(Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08) - dalej jako Ustawa. 

3. Organizator wyznacza następujące strefy podziału terenu Wydarzenia: 

- Sektory – wyznaczone miejsca stojące dla osób biorących udział w Wydarzeniu; 

- Wejście i Wyjście z terenu organizacji Wydarzenia; 

- zaplecze sanitarne. 

Strefy gastronomiczne stanowią wydzielone z Terenu Wydarzenia, zamknięte strefy gastronomiczno-
handlowe, w których świadczone są usługi gastronomiczne oraz cateringowe, w tym sprzedawane 
jest m.in. piwo. 

4. Regulamin adresowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą 
przebywały na terenie, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie. Każda osoba przebywająca na 
Terenie Wydarzenia w czasie jego trwania, obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa przebiegu Wydarzenia poprzez 
określenie zasad zachowania się osób biorących udział w Wydarzeniu i korzystania przez te osoby z 
terenu, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków 
Uczestników Wydarzenia w związku z nabyciem Biletu wstępu, uprawniającego do udziału w 
Wydarzeniu. 

6. Poniższe określania, używane w Regulaminie, będą miały następujące znaczenie: 

a) "Bilet" oznacza indywidualne (tj. dla wyłącznie jednej osoby) prawo wejścia na Wydarzenie, 
(który przy pierwszym wejściu na Teren Wydarzenia – w zależności od decyzji Organizatora o 
stosowaniu w ogóle dodatkowych identyfikatorów - może ulec wymianie przez Organizatora na 
Identyfikator (opaskę albo pieczątkę)); Bilet może mieć formę: 

I. Biletu Mobilnego – oznacza Bilet generowany w formie elektronicznej, umożliwiający jego 
przetwarzanie i przechowywanie przy użyciu przenośnych urządzeń elektronicznych (np. 
telefony komórkowe, tablety). Bilet Mobilny wyposażony jest w indywidualny kod typu QR, 
umożliwiający jego odczytanie przy użyciu urządzeń skanujących;  

II. Biletu z Fotokodem – oznacza bilet elektroniczny do samodzielnego wydruku; wydrukowany 
zgodnie z treścią Regulaminu sprzedaży biletów – prowadzoną przez Organizatora za 
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pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego system eBilet, stanowi Bilet. Bilet z 
Fotokodem musi zostać wydrukowany w całości i w sposób czytelny; 

b) „Biuro Obsługi Klienta” – oznacza jednostkę Organizatora, udzielającą informacji Uczestnikom 
Wydarzenia. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem telefonu pod 
numerem (22) 122 80 99; fax: (22) 101 39 02 w dni robocze (poniedziałek – piątek) od godziny 
10:00 do godziny 18:00. Opłata za kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem telefonu 
jest zgodna z wybraną przez Uczestników Wydarzenia taryfą dostawcy usługi dostępu do sieci 
telefonicznej, z której korzysta osoba zainteresowana; 
 

c) "Identyfikator" oznacza identyfikator (opaskę albo pieczątkę) wydawany przez Organizatora 
posiadaczowi Biletu, przy pierwszym wejściu na Teren Wydarzenia, za zwrotem Biletu – o ile 
Organizator zdecyduje się przy Imprezie na posługiwanie się identyfikatorami; Identyfikator 
będzie miał postać opaski umieszczonej na ręce w taki sposób, że może być ona noszona w 
sposób długotrwały, albo pieczątki, a których wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może 
korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora w postaci opaski powoduje 
utratę jego ważności, a tym samym prawa wstępu na Teren Wydarzenia/uczestnictwa w 
Wydarzeniu – z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu; zakazane jest 
odstępowanie Identyfikatora w postaci opaski; 

d) "Sektory" oznacza poszczególne obszary na Terenie Wydarzenia, do których dostęp uzależniony 
może być od nabycia Biletu konkretnej kategorii; 

e) "Służby Porządkowe i Informacyjne" oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym 
pracowników agencji ochrony osób i/lub mienia, legitymujących się stosownym identyfikatorem 
służbowym, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Wydarzeniu, w tym do kontroli 
uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Wydarzenia. Członkowie Służb Porządkowych i 
Informacyjnych posiadają identyfikatory służbowe, umieszczone w widocznym miejscu na klatce 
piersiowej, zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, 
pieczęć i podpis wystawcy; 

f) "Teren Wydarzenia" oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzane zostanie 
Wydarzenie, lub inne miejsce, na które Wydarzenie może zostać przeniesione przez 
Organizatora z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Wydarzeniem; 

g) "Uczestnik Wydarzenia" oznacza osobę pełnoletnią, dysponującą Biletem/uczestniczącą w 
Wydarzeniu po okazaniu przy wejściu na Teren Wydarzenia Biletu, którego stan umożliwia 
odczytanie Fotokodu kodu/kodu typu QR, zawartego w treści Biletu. Uczestnikiem Wydarzenia 
może być także osoba małoletnia, która nie przekroczyła 18 - tego roku życia, jednakże wyłącznie 
uczestnicząca w Wydarzeniu pod opieką osoby dorosłej, po uprzednim okazaniu Biletu, zarówno 
dla osoby małoletniej jak i dorosłej (opiekuna); Osoba powyżej 18 - tego roku życia może 
uczestniczyć w Wydarzeniu samodzielnie. Rodzic/opiekun małoletniego poniżej 18 - tego roku 
życia ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek 
małoletniego, którym się opiekuje w czasie Wydarzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
akapitu; Opiekun ponosi odpowiedzialność za osobę małoletnią. 

II. Sprzedaż Biletów: 

1. Oryginalne Bilety, wyłącznie uprawniające do wstępu/udziału w Wydarzeniu, sprzedawane są za 
pośrednictwem serwisu sprzedażowego, dostępnego na stronie internetowej www.ebilet.pl z 
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wykorzystaniem systemu zamawiania biletów na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe „eBilet” oraz w 
kasach biletowych (w dniu Wydarzenia), usytuowanych przed wejściem na Teren Wydarzenia.  

2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny 
sposób, wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży (spekulacja biletami). Zakazane jest 
wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w 
konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono 
nieodpłatne.  

3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "§1 
Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub 
sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny. §2 Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne." 

4. Zamianie na Identyfikator – o ile Organizator zdecyduje się przy Imprezie na posługiwanie się 
identyfikatorami - podlega wyłącznie Bilet oryginalny, a który został nabyty zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu serwisu sprzedażowego, dostępnego na stronie internetowej 
www.ebilet.pl z wykorzystaniem systemu zamawiania biletów na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe 
„eBilet”. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień powyższego Regulaminu może być 
unieważniony/uznany za nieważny przez Organizatora na zasadach w nim opisanych. Organizator 
ostrzega, że kupno Biletów od podmiotów nieupoważnionych przez Organizatora niesie ryzyko 
zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu/uczestnictwa w 
Wydarzeniu lub wymiany Biletu na Identyfikator (o ile Organizator przewidzi wydawanie 
identyfikatorów) i wstępu/uczestnictwa w Wydarzeniu. 

5. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Wydarzeniu wraz z opiekunem, 
opiekun zobowiązany jest do nabycia Biletu. Osoba niepełnosprawna (maksymalnie do 15 osób – 
pierwszych osób) wchodzi na Wydarzenie bez Biletu, a wyłącznie po okazaniu stosownego 
zaświadczenia o niepełnosprawności – legitymacji.  

6. Nabycie Biletu od Organizatora / uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

III. WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA I DO SEKTORÓW: 

1. Wstęp na Teren Wydarzenia przysługuje osobie posiadającej ważny, oryginalny Bilet, który 
zostanie okazany przy wejściu na Teren Wydarzenia i który przy pierwszym wejściu na Teren 
Wydarzenia zostanie wymieniony na Identyfikator albo pieczątkę – o ile Organizator zdecyduje 
się przy Imprezie na posługiwanie się identyfikatorami. Każdorazowe wejście na Teren Wydarzenia 
przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem (opaską) umocowanym na trwałe 
na ręku, albo z właściwym oznakowaniem na ręku (pieczęcią Organizatora) – z zastrzeżeniem 
postanowień niniejszego Regulaminu, oraz pod warunkiem, że Organizator zdecyduje się przy 
Imprezie na posługiwanie się identyfikatorami.  

Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest mieć przy sobie Bilet w jednej z przewidzianych 
Regulaminem form. Bilety skanowane będą przy wejściu na Teren Wydarzenia. W tym celu należy 
przygotować kod QR albo Fotokod do zeskanowania. Jeżeli Uczestnik Wydarzenia posiada Bilet 
Mobilny, powinien ustawić ekran na najwyższą jasność, a także zadbać o czystość ekranu. Bilet należy 
zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania Wydarzenia. 

2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, określonych w pkt. 1 powyżej, Organizator 
zobowiązany jest zgodnie z przepisami m.in. Ustawy odmówić wstępu na Teren Wydarzenia: 
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 (a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub 
zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez 
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania 
kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został 
wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy; 

(b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w rozdziale IV pkt. 14 
Regulaminu; 

(c) osobie znajdującej się pod widocznym/domniemanym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

(d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 
substancje psychotropowe; 

(e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie 
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 

(f) osobom nieposiadającym Biletu, uprawniającego do wstępu/uczestnictwa w Wydarzeniu; 

(g) osobie z objawami choroby COVID-19. 

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do zadań Służb Porządkowych. 

3. Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim 
osobom: 

a) noszącym buty o metalowych zakończeniach (w tym wypustkach, odbojach) ze względu na 
bezpieczeństwo innych Uczestników Wydarzenia; 

b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację przy użyciu autentycznego/oryginalnego, 
wydanego przez właściwy organ, dokumentu tożsamości osoby identyfikowanej; 

c) posiadającym przy sobie plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp. 

4. Uczestnicy Wydarzenia będą kierowani do odpowiednich Sektorów przez Służby Porządkowe. 

5. Wstęp na Teren Wydarzenia możliwy jest nie wcześniej niż 90 minut i nie później niż 30 minut 
przed planowaną godziną rozpoczęcia Wydarzenia. Późniejsze przybycie Uczestnika na Wydarzenie 
może wiązać się z niewpuszczeniem na Teren Wydarzenia.  

6. Uczestnicy Wydarzenia opuszczą niezwłocznie Teren Wydarzenia – według wskazań Służb 
Porządkowych. 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA: 

1. Uczestnicy Wydarzenia zajmują miejsca - zgodnie z numerem wskazanym w treści Biletu. 

2. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na Terenie Wydarzenia, w tym również w ramach 
gastronomii, mogą być realizowane wyłącznie przez Organizatora  

3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Wydarzenia oraz porządek 
podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.: 
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a) zapewnienie obecności Służb Porządkowych i Informacyjnych, wyróżniających się stosownymi 
elementami ubioru, oraz znakami identyfikacyjnymi; 

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i 
Informacyjnymi i organizującego ich pracę; 

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego, stosownie oznaczonego; 
powołanie koordynatora do spraw zdrowotnych; 

d) zmianę miejsca organizacji Wydarzenia na inne, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

4. Osoby znajdujące się na Terenie Wydarzenia, zobowiązane są stosować się do poleceń Służb 
Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie 
z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub 
Regulaminu. 

5. Osoby znajdujące się na Terenie Wydarzenia, obowiązane są zachowywać się w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w Wydarzeniu, a w szczególności 
przestrzegać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zakazane 
jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń, zabudowań, 
naniesień i sprzętu znajdującego się na Terenie Wydarzenia, itp. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani 
są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Dopuszczone jest 
poruszanie się po Terenie Wydarzenia wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w celach 
ujętych treścią Regulaminu. 

6. Każda osoba, która swoim zachowaniem tj. działaniem lub zaniechaniem wywoła szkodę, ponosi 
odpowiedzialność za jej naprawienie na zasadach przewidzianych przez prawo. 

7. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Wydarzenia zobowiązani są 
posiadać na ręku ważny Identyfikator/pieczątkę – o ile zostaną one wydane przez Organizatora. Brak 
Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora 
niezapiętego na ręce (w przypadku opaski) – o ile zostaną one wydane przez Organizatora, jest 
jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Wydarzenia przez Organizatora 
(uprawnienie Organizatora). W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora w przypadku 
opaski (na terenie Wydarzenia) – o ile zostaną one wydane przez Organizatora, Uczestnik Wydarzenia 
zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika ochrony przy bramie wyjściowej 
z Terenu Wydarzenia wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. 
Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Wydarzenia, chyba, że 
Uczestnik (posiadacz uszkodzonego/zerwanego identyfikatora) udowodni kierownikowi ochrony, że 
uszkodzenie/zerwanie nastąpiło z przyczyn niezależnych, niezamierzonych (intencjonalnych) lub 
niezawinionych przez Uczestnika (posiadacza uszkodzonego/zerwanego identyfikatora) poza 
Terenem Wydarzenia. Samowolne opuszczenie Terenu Wydarzenia z uszkodzonym lub zerwanym 
identyfikatorem (w przypadku opaski) – o ile identyfikatory zostaną wydane przez Organizatora, bez 
wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w 
Wydarzeniu. W przypadku zgubienia identyfikatora (w przypadku opaski) – o ile 
zostaną identyfikatory wydane przez Organizatora, Uczestnik ma obowiązek natychmiastowego 
zgłoszenia się do kierownika ochrony przy bramie wyjściowej z Terenu Wydarzenia, w celu wydania 
nowego Identyfikatora, przy czym wydanie nowego identyfikatora jest poprzedzone obowiązkiem po 
stronie Uczestnika do udowodnienia istnienia uprawnienia swojego wejścia na Teren Wydarzenia, tj. 
udowodnienia uprzedniego posiadania identyfikatora, który został przez tę osobę utracony/zgubiony. 
Powyższe odnosi się w sposób odpowiedni do pieczęci utrwalanej na ręku Uczestnika Wydarzenia – w 
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przypadku wyboru pieczęci jako Identyfikatora przez Organizatora (o ile zostanie przewidziany przez 
Organizatora). 

8. Jeżeli Uczestnik zgłosi pisemnie uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia/usunięcia przez 
niego Identyfikatora z nadgarstka po opuszczeniu Terenu Wydarzenia, a przed następnym jego 
wejściem na Teren Wydarzenia, to tylko ten sam Uczestnik będzie uprawniony do ponownego 
wejścia na Teren Wydarzenia i otrzymania nowego Identyfikatora, za zwrotem dotychczasowego 
Identyfikatora (w przypadku opaski) i po weryfikacji zgodności jego tożsamości ze złożonym 
uprzednio zgłoszeniem – o ile identyfikatory zostaną wydane (przewidziane) przez Organizatora. 
Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik dokonuje w punkcie informacyjnym przed wejściem 
na Teren Wydarzenia. Dokonanie zgłoszenia powinno odbyć się przed pierwszym wejściem na Teren 
Wydarzenia lub najpóźniej przed opuszczeniem Terenu Wydarzenia przez Uczestnika, który musi 
wówczas okazać nieuszkodzony Identyfikator zapięty na nadgarstku (w przypadku opaski) oraz 
dowód tożsamości (o ile Bilet jest imienny). Nowy Identyfikator Uczestnik odbiera w tym samym 
punkcie, w którym dokonywał uprzedniego zgłoszenia. Powyższa procedura związana jest z 
uiszczeniem przez Uczestnika opłaty manipulacyjnej, która każdorazowo wynosi 10,00 PLN (słownie: 
dziesięć złotych 00/100) za jeden identyfikator (zgłoszenie jednoosobowe). Procedurze tej nie 
podlegają identyfikatory zdjęte samodzielnie bez uprzedniego zgłoszenia, wykonanego zgodnie z 
treścią niniejszego punktu – o ile zostaną one wydane przez Organizatora. 

9. Zabrania się: 

a) wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia: kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz 
sprzętu fotograficznego - mogących mieć, chociażby potencjalnie, profesjonalne zastosowanie, w tym 
aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest 
wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a wszelkie zdjęcia, wykonywane przez Uczestników 
Wydarzenia podczas jego trwania mogą być robione wyłącznie dla celów prywatnych (prywatny 
użytek). Ewentualne fotografowanie należy realizować w taki sposób, aby nie przeszkadzać osobom 
uczestniczącym w Wydarzeniu, w tym przede wszystkim nie dezorganizować/wypaczać/wpływać na 
przebieg Wydarzenia. 

b) wprowadzania psów (za wyjątkiem psów-przewodników, należących do osób niepełnosprawnych) 
oraz innych zwierząt na Teren Wydarzenia; 

c) spożywania alkoholu nienabytego u Organizatora; 

d) palenia tytoniu/e-papierosów. 

10. Organizator – dla celów bezpieczeństwa – może utrwalać przebieg Wydarzenia, a w szczególności 
zachowania osób w nim uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowody 
pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub 
dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie 
przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy 
masowej lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) 
Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, 
chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o 
wykroczenia. 

Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowodów 
pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia 
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lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator przechowuje po 
zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 90 dni, a 
następnie komisyjnie je niszczy. 

Każdy Uczestnik decydując się na udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalenie i eksploatację 
własnego wizerunku przez nadawcę, który dokona utrwalenia przebiegu Wydarzenia m.in. w celach 
nadawczych (oraz innych form rozpowszechniania) – o ile Organizator podejmie współpracę z takim 
nadawcą. Powyższe dotyczy także osób pozostających pod opieką opiekunów. Organizator informuje 
jednocześnie, że upoważnieni przez Organizatora/nadawcę dziennikarze/reporterzy będą realizowali 
wywiady z udziałem wybranych przez siebie Uczestników Wydarzenia, za uprzednią ich zgodą. Każdy 
Uczestnik decydując się na udział w Wydarzeniu i udzielając rejestrowanego wywiadu, wyraża 
każdorazowo zgodę tymże dziennikarzom/reporterom na powyższe utrwalenie i eksploatację 
własnego wizerunku. Powyższe dotyczy także osób pozostających pod opieką opiekunów. 

11. Służby Porządkowe legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są 
uprawnione do: 

a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 
posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale III pkt. 2 d) albo w rozdziale IV pkt. 9 Regulaminu; 

b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym 
się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich 
do opuszczenia Terenu Wydarzenia; 

c) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony 
(środków przymusu bezpośredniego) w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub 
odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 20 
ust. 2 i 3 Ustawy oraz art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(Dz.U.2021.1995 t.j. z dnia 2021.11.04); 

d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 
dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych; 

e) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.  

12. Służby Porządkowe lub Informacyjne mogą usunąć z Terenu Wydarzenia osoby, które swoim 
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

13. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, 
mogą być wyposażeni m.in. w: 

- ręczne wykrywacze metalu; 

- wzory Biletów; 

- inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej (przeznaczone np. do zastosowania 
środków przymusu bezpośredniego); 

- treść Regulaminu. 

14. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania w Wydarzeniu członek Służb dokonuje przez: 

- sprawdzenie czy osoba ta posiada ważny Bilet - a po jego wymianie – Identyfikator (o ile Organizator 
zdecyduje się przy Imprezie na posługiwanie się identyfikatorami), uprawniający do 
wstępu/uczestnictwa w Wydarzeniu; 
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- porównanie okazanego dokumentu tożsamości ze wzorem – o ile są dystrybuowane Bilety imienne, 
lub przewiduje to Regulamin. 

15. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży - przedmiotów, 
których wnoszenie i posiadanie podczas Wydarzenia/na Terenie Wydarzenia jest zabronione, członek 
Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Teren Wydarzenia osoby, u której stwierdzono 
posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Wydarzenia, z zastrzeżeniem 
pkt. 16 poniżej. Jeżeli osoba kontrolowana zachowuje się w sposób grożący naruszeniem porządku 
publicznego lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych osób oczekujących na 
wstęp na Teren Wydarzenia/przebywających na Terenie Wydarzenia, tudzież utrudnia/uniemożliwia 
przeprowadzanie procedury sprawdzania bagaży/odzieży przed wstępem na Teren Wydarzenia/w 
trakcie Wydarzenia, członek Służb Porządkowych może odmówić wstępu/może usunąć z Terenu 
Wydarzenia tę osobę.  

16. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych 
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo 
niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych 
dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i 
po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje niezwłocznie tę osobę 
Policji wraz z odebranymi przedmiotami. 

17. Zabrania się prowadzenia bez uprzedniej pisemnej autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek 
działalności handlowej i/lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej, sponsoringowej oraz 
promocyjnej na Terenie Wydarzenia. 

18. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe przede wszystkim poprzez zapewnienie, 
że: 

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowej i Informacyjnej muszą znać rozmieszczenie podręcznego 
sprzętu gaśniczego i hydrantów, oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; 

b) Służby Porządkowe i Informacyjne są przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, 
sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania 
pierwszej pomocy medycznej. 

19. W czasie Wydarzenia osoby przebywające na Terenie Wydarzenia, zobowiązują się do 
przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

20. Osobom, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie albo przebywania na niej, lub osobom 
usuniętym z Terenu Wydarzenia zgodnie z Regulaminem, z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje 
prawo do zwrotu należności za Bilet. 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYDARZENIA: 

1. Organizator informuje, że Uczestnik Wydarzenia lub inna osoba przebywająca na Terenie 
Wydarzenia będzie przebywała ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować 
uszkodzenie słuchu. Podczas Wydarzenia będą używane również światła stroboskopowe. Uczestnik, 
decydując się na wejście na Teren Wydarzenia, deklaruje, że bierze udział w Wydarzeniu 
dobrowolnie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na Terenie 
Wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, powstałe/spowodowane 
na Terenie Wydarzenia oraz za działania/zaniechania osób trzecich. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Wydarzenia dla celów dokumentacji 
oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i innych wydarzeń w przyszłości, na potrzeby Organizatora 
oraz sponsorów/partnerów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać 
utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 
reklamowych oraz promocyjnych na zasadach przewidzianych przez prawo, szczególnie tych 
zasadach, odnoszących się do rozpowszechniania wizerunku na zdjęciach i/lub filmach (utwory 
audiowizualne) zamieszczanych w Internecie na portalach społecznościowych (wizerunek jako 
element tła/całości utrwalanego planu). Uczestnik Wydarzenia decydując się na udział w Wydarzeniu, 
wyraża zgodę na utrwalanie i eksploatację jego wizerunku zgodnie z powyższym, a tu w szczególności 
na polu eksploatacji utrwalenie i zwielokrotnienie, obrót egzemplarzami, nadanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do wizerunku dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. Wizerunek nie będzie podlegał specjalnemu przetworzeniu technicznemu w celu 
dokonania identyfikacji osoby. 

VI. POLITYKA SANITARNA 

W przypadku występowania u osoby chętnej do udziału w Wydarzeniu objawów choroby COVID-19 w 
momencie wstępu na Teren Wydarzenia, osoba ta nie zostanie wpuszczona na Teren 
Wydarzenia/dopuszczona do udziału w Wydarzeniu). 
 
W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia objawów choroby COVID-19 w trakcie 
uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik ten ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym 
fakcie Służb Porządkowych lub Informacyjnych, z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa 
w kwestii kontaktu osobistego, w tym z osobami trzecimi. Osoba ta, wraz z osobami towarzyszącymi, 
z którymi przybyła na Wydarzenie, opuści Teren Wydarzenia w asyście Służb Porządkowych lub 
Informacyjnych. 
 
VII. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora – spółkę World Media Spółka z 
Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 41, lok. 1, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000622525, 
posługującą się numerem NIP 1132911785 - w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu 
Organizatora, na który składają się cele związane z przeprowadzeniem i zapewnieniem 
bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzania. 
 
2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Wydarzenia w powyższym celu, o 
którym mowa w punkcie 1, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, tj. zgodnie z 
dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”f” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej jako: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).  
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3. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie, jakkolwiek ich przetwarzanie może być niezbędne 
do udziału w Wydarzeniu oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do Biura 
Obsługi Klienta Organizatora, jak również w celu wynikającym z ewentualnej dalszej korespondencji. 
 
4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, tj. 
zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”f” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – w celach 
wskazanych w punkcie 1 - Uczestnik Wydarzenia ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Dane osobowe, o których mowa w 
niniejszym punkcie, będą przetwarzane, dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich 
przetwarzania, lub będzie trwał prawnie uzasadniony interes Organizatora. 
 
5. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do:  
a. dostępu do danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia od Organizatora, czy 

przetwarza on dane, jak również informacji dotyczących tego przetwarzania;  
b. żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są 

nieprawidłowe lub niekompletne;  
c. żądania usunięcia danych osobowych;  
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
e. przenoszenia danych osobowych. 

 
7. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora. 
 
8. Organizator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom 
trzecim, z zastrzeżeniem zdania następnego. Z uwagi m.in. na konieczność zapewnienia sobie przez 
Organizatora odpowiedniej organizacji prowadzonej przez siebie działalności np. w zakresie 
infrastruktury informatycznej/technicznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności, dane 
osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: partnerom 
handlowym/businessowym, operatorom pocztowym, przewoźnikom (kurierzy), dostawcom usług 
prawnych, doradczych i księgowych (np. kancelarie prawne, podmioty windykacyjne). 
 
9. Organizator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych (za wyjątkiem 
wizerunku eksploatowanego zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu). Podmioty wskazane w 
punkcie 7 w niniejszym paragrafie, którym są przekazywane dane, podane przez Uczestników 
Wydarzenia, gwarantują poufność wszelkich przekazanych im danych osobowych. 
 
10. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań, o których 
mowa w niniejszym rozdziale.  
 
11. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem 
do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 
 
12. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. 
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13. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne, może mieć 
miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu Uczestnika Wydarzenia oraz z zachowaniem 
odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.  
 
VIII. REKLAMACJE: 

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny 
Organizatora: Biura Obsługi Klienta, Warszawa, ul. Kamionkowska 41, lok. 1 (03 – 812 Warszawa). 

2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie postanowieniami Regulaminu sprzedaży 
biletów - prowadzonej przez Organizatora za pośrednictwem serwisu sprzedażowego 
wykorzystującego system eBilet. 
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora.  

2. Status sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator. Organizator może dokonać 
wszelkich możliwych zmian w harmonogramie przebiegu Wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i 
nieuniknionych a niezależnych od Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

- na stronie internetowej www.worldmedia.pl; 

- u pracowników/osób wskazanych przez Organizatora. 

5. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa na 
terytorium RP, jak również pozostałych regulaminów zaakceptowanych przez nabywców Biletów. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
treści Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony 
internetowej Organizatora. 

Warszawa, dnia 14.10.2022 roku. 


