
Regulamin koncertu Eleni – 13 listopada 2016r. 
 

 

§1 Zakres obowiązywania 
 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas koncertu Eleni w dniu 13.11.2016r. w sali widowiskowo-sportowej w Poniecu. 
 
2. Wejście i przebywanie osób na terenie koncertu oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu. 
 

§2 Postanowienia Ogólne 
 
1. Bilet wstępu jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do wejścia na teren koncertu. 
 
2. Służby informacyjne i porządkowe legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu podczas wejścia 
uczestników na teren koncertu, będą kontrolować wszystkie bilety wstępu. 
 
3. Stwierdzenie braku uprawnień do przebywania na terenie koncertu równoznaczne jest z wezwaniem do opuszczenia 
terenu imprezy. 

4. Uczestnik koncertu może zająć miejsce wyłącznie w wyznaczonym sektorze, na który posiada bilet wstępu. Podczas 
koncertu Eleni wyznaczone są dwa sektory, A oraz B. 

5. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń pracowników obsługi koncertu i widowni, służby 
porządkowej, oraz wszelkich osób pełniących służbę w trakcie trwania koncertu. Organizatorzy mają prawo do wydawania 
poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem imprezy, 
a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu imprez. 

6. Organizator może odmówić wstępu osobie na teren imprezy w przypadku stwierdzenia, że osoba znajduje się pod 
wpływem alkoholu lub środków odurzających. 
 
7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie imprezy tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna. 
 
8. Uczestnik koncertu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na 
nieodpłatne fotografowanie jego osoby oraz rozpowszechnianie zdjęć przedstawiających koncert. 

9. Podczas trwania koncertu obowiązuje zakaz fotografowania i rejestracji audio i video bez pisemnej zgody Organizatora 
koncertu. 

10. Organizator informuje, że uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy mogą być narażeni na ciągłe 
przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni ubrania i rzeczy przez uczestników koncertu. 

12. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób 
obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy. 
 
13. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia: 
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi 
- materiałów wybuchowych  
- wyrobów pirotechnicznych 
- materiałów pożarowo niebezpiecznych 
- napojów alkoholowych 
- środków odurzających lub substancji psychotropowych 
- aparatów fotograficznych do profesjonalnego zastosowania tj. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, 
aparatów średnio- i wielkoformatowych. 
 
14. Zabrania się wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów  
(np. sceny, pomieszczenia wewnętrzne w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Poniecu) 
 


