
Regulamin Imprezy Muzyczny Roller Coaster 

Dom Kultury w Hałcnowie ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1, 43-300 Bielsko-Biała 

§ 1 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Niniejszy Regulamin został wydany  na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2142z późn. zm.) 

2. Impreza organizowana jest w dniu 24.10.2020. 
3. Organizatorem jest Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Hałcnowie z siedzibą w Bielsku-Białej 

ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1, 43-300 Bielsko-Biała. Ze strefy imprezy mogą korzystać 
osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i ukończony 13. rok życia. 
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze strefy wyłącznie za zgodą i pod opieką ich 
przedstawiciela ustawowego, który jest w pełnym zakresie odpowiedzialny za ich działania na 
terenie imprezy. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 2, korzystają ze Strefy na własną odpowiedzialność, zarówno 
prawną, jak i faktyczną.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.  
6. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec 

uczestników imprezy, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub 
odbyła się jedynie w części.  

7. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, pomieszczenia techniczne, 
stoiska gastronomiczne garderoby artystów, parking dla artystów                       i organizatorów.  

§ 2 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY 

1. Warunkiem korzystania ze strefy imprezy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.  
2. Wstęp na teren imprezy mają osoby nie będące pod wyraźnym wpływem alkoholu i / lub 

innych środków odurzających.   
3. Impreza nie jest biletowana.  
4. Osoby korzystające ze strefy imprezy są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do 

poleceń Organizatora i osób obsługujących imprezę.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami 

i dyrektywami, które będą uwidocznione na terenie obiektu, do tego, co następuje:  

• odmówić wstępu na teren imprezy osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem 
środków odurzających  

• odmówić wstępu osobom w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 

• w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby uczestnik opuścił 
teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. 
Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek 
publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.  

• odmówić wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni, 
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 
niebezpiecznych.  

• osoby przebywające na imprezie mogą być narażone na ciągłe przebywanie 
w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.  

• wnoszenie wskaźników laserowych oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.  
6. Osoby korzystające ze Strefy są zobowiązane do zachowania należytej ostrożności, 

w szczególności do powstrzymania się od działania i zaniechania mogącego narazić inne osoby 
korzystające ze Strefy lub obsługę Strefy na utratę zdrowia bądź życia.  



7. Ze Strefy nie wolno korzystać osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich 
lub dla innych osób korzystających ze Strefy, w szczególności: 

• cierpiącym na zaburzenia lękowe, 

• cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne, 

• z niewydolnością układu krążenia, 

• cierpiącym na schorzenia górnych dróg oddechowych, 

• cierpiącym na schorzenia układu pokarmowego, 

Na terenie Strefy zabrania się: 

• wnoszenia narzędzi i materiałów niebezpiecznych,  
• palenia tytoniu, 
• wnoszenia oraz korzystania z materiałów pirotechnicznych,  
• wnoszenia napojów alkoholowych, 
• wnoszenia oraz używania substancji zabronionych, 
• wnoszenia opakowań szklanych, 
• wprowadzania zwierząt, 
• pozostawiania przedmiotów zanieczyszczających Strefę lub mogących stworzyć 

zagrożenie dla osób korzystających ze Strefy, 

8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, osoba naruszająca zostanie 
niezwłocznie wydalona ze Strefy przez obsługę Strefy.  

9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wskazanych w treści ust. 7 obsługa może 
odmówić możliwości wstępu na teren Strefy.  

§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej oraz faktycznej za wypadki mające miejsce 
na terenie imprezy spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz 
niestosowaniem się do poleceń Obsługi. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub w jakikolwiek inny sposób 
utracone przez osoby przebywające na terenie imprezy. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia jakiegokolwiek mienia będącego 
własnością osób korzystających ze Strefy. 

4. Osoby korzystające ze Strefy ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie, 
uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów udostępnionych im w ramach Strefy. 

5. Osoby korzystające ze Strefy ponoszą odpowiedzialność prawną i faktyczną za spowodowane 
przez nie naruszenia wszelkiego rodzaju.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia Strefy, w szczególności  
w przypadku zagrożenia dla osób korzystających ze Strefy.  

7. Osoby korzystające ze Strefy – wchodząc na jej teren udzielają zgody Organizatorowi na 
wykorzystanie i publikację materiałów audiowizualnych z ich wizerunkiem  zarejestrowanych 
w trakcie działania Strefy. 
 

Organizator 

 


