REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Polsat SuperHit Festiwal 2021
Organizatorem imprezy jest Telewizja Polsat sp. z o.o. Oraz Albert-Art sp. z o.o.
1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
2. Na obiekt mają prawo wstępu tylko osoby posiadające ważny bilet wstępu lub inny dokument
uprawniający do przebywania na obiekcie. Widzowie zobowiązani są zajmować tylko te miejsca w
sektorach, na który mają wykupiony bilet
3. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej oraz względy organizacyjne związane z rejestracją
telewizyjną, uczestnicy imprezy na żądanie służby porządkowej lub obsługę widowni, zobowiązani są
zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt.
4. Jeśli aktualnie obowiązujące przepisy sanitarne związane z COVID będą wymagały ograniczenia
ilości widzów na widowni, Organizator zastrzega sobie możliwość zwrotu części zakupionych biletów.
O konieczności zwrotu będzie decydowała data zakupu biletów. Organizator nie będzie zobowiązany
do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem kwoty za
zakupione bilety.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy
6. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników
służb porządkowych i informacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
7. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i
metalowych, artykułów spożywczych
8. . Na teren widowni jest zakaz wnoszenia i spożywania pokarmów oraz napojów. Pokarmy i napoje
można spożywać w wyznaczonej strefie gastronomicznej.
9. Spożywanie alkoholu dozwolone jest na terenie imprezy tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Zabronione jest wnoszenie alkoholu na teren imprezy.
10 Wstęp na imprezę możliwy będzie przez wejścia do tego wyznaczone. Osoby wchodzące na teren
imprezy zobowiązane są do założenia maseczki zakrywającej usta i nos i używania jej podczas trwania
imprezy. Widzowie mogą zostać poproszeni o chwilowe zdjęcie maseczki przez służby ochrony celem
identyfikacji z dowodem tożsamości.
11. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego
regulaminu, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby
informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
12. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej
uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w
ten sposób materiały. Zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku.

13. Służby porządkowe organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie
identyfikatory mają prawo:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 7 regulaminu.
14. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków
odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 7
regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 13 a-b regulaminu oraz
osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
15. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny
lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
16. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a
także chronionego mienia będą ujmowane w celu przekazania Policji.
17. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet,
itp. udziela służba informacyjna organizatora.
18. Na terenie obiektu udostępnione będą sektory wyłącznie dla osób zaszczepionych przeciw
COVID-19. Weryfikacja będzie odbywać się przy wejściu na imprezę na podstawie ważnego kodu QR,
potwierdzającego otrzymanie wymaganej ilości dawek szczepienia. Organizator ma prawo odmówić
wstępu na imprezę osobom, które zakupiły bilet w sektorach dla zaszczepionych ale nie przejdą
pozytywnie weryfikacji kodu QR.
19. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym
z terenu imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo
zwrotu należności za bilet.
20. Nagrywanie występu jest zabronione, tak samo jak długotrwałe świecenie telefonem. Osoby nie
stosujące się do zakazu zostaną wyproszone z sali. Bez rekompensaty. Zdjęcie pamiątkowe bez flesza
jest dopuszczone.
21. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia oraz dobrowolnemu poddaniu się
badania temperatury przed udziałem w wydarzeniu.
22. Uprawnienie do uczestnictwa w imprezie masowej w charakterze widza, odbywa się wyłącznie na
podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji widza w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z
potencjalnym zakażeniem COVID-19 podczas imprezy organizowanej przez Organizatora, w tym w
oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

