REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem imprezy") został wydany na podstawie przepisów
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2015 poz. 2139)
(zwanej dalej: „Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na
organizację Imprezy oraz jej przebieg.
Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „FIS SKI JUMPING GRAND PRIX WISŁA
2017.”, która odbędzie się w dniach 13-15.07.2017 r. na obiekcie skoczni narciarskiej w WiśleMalince, (zwanej dalej: „Imprezą”), reprezentowaną przez Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski, ul.
Wyzwolenia 67, 43 - 460 Wisła, tel. 33 855 51 05; fax. 33 855 51 05 (zwany dalej: „Organizatorem”).
Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:
• Wstęp na teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym BILETY, które przy pierwszym wejściu
zostaną pozbawione kuponu kontrolnego z biletu lub będą skanowane. Bilet bez kuponu
kontrolnego uczestnik imprezy jest zobowiązany nosić przy sobie. W przypadku, gdy uczestnikiem
Imprezy jest osoba małoletnia w wieku do 13 lat, może uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod
opieką osoby dorosłej. W przypadku opuszczenia terenu imprezy bilet traci ważność i nie upoważnia
do ponownego wejścia. Zniszczenie biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na
teren imprezy.
• Zakupiony bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej
rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na
bilecie na odwołaną Imprezę.
• Identyfikator będzie miał postać laminowanej karty. Wzór identyfikatora ustala Organizator,
Uczestnik ma obowiązek nosić identyfikator na terenie imprezy w sposób umożliwiający szybką
identyfikację uczestnika imprezy. Z identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest
odstępowanie identyfikatora; uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje
utratę jego ważności.
• Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych
powodów, np. Siła Wyższa, itp. , a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem
artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Zastrzega również, że nie będzie
zobowiązany do żadnej rekompensaty, zwrotu lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, któremu
z przyczyn organizacyjnych zostanie wskazane inne miejsce na terenie imprezy (organizator
gwarantuje, iż w przypadku zamiany miejsc uczestnikowi imprezy zostanie wskazane miejsce w takiej
samej lub wyższej kategorii biletu).
• Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe
przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy
uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
• Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających
na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
• Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i
dyrektywami, które będą uwidocznione na terenie obiektu, do odmówienia wstępu:
• osobom nie posiadającym biletu
• znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,

• posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
• zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

zagrożenie

• których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
• posiadającym szklane pojemniki, puszki lub inne niebezpieczne przedmioty.
• nie posiadającym dokumentu tożsamości.
• odmówić wniesienia na teren imprezy napojów alkoholowych oraz spożywania napojów poza
wyznaczonymi punktami gastronomicznymi;
• 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;
• dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów
nieprzewidzialnych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora;
• osoby przebywające na imprezie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężenia
dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu;
• wnoszenie wskaźników laserowych na teren imprezy jest niedozwolone;
Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych.
Wstęp do poszczególnych sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim biletem lub
identyfikatorem wydanym przez organizatora
Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy Masowej oraz
prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej
na jej terenie.
• Organizator zapewni widzom dostęp do stosik gastronomicznych i z gadżetami. Uczestnicy imprezy
będą mieli również możliwość zakupu napojów i jedzenia oraz sprzedaż piwa o zawartości alkoholu
do 3,5% umieszczonych na terenie imprezy. Terenem wyznaczonym do spożywania piwa jest teren
imprezy
• Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym
miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
• sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
• legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
• przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. 2015 poz. 2139), art.20.
• stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku
takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
• wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania
ich do opuszczenia Imprezy;
• ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

• Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu
(terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega
karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
• Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1–3, używa elementu odzieży lub
przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania jego
osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
• Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
• Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z 21 maja 1999 o broni i
amunicji (Dz. U. z 2004 nr 52, poz. 525 z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo
niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlegają grzywnie nie
mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat.
• Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia,
zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa się impreza
masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie
nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
• Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając niebezpiecznego przedmiotu
albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na członka służby porządkowej lub
służby informacyjnej w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 5.
• Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i
gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy lub w autoryzowanych
przez Organizatora punktach sprzedaży.
• Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub że 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, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających
wpływ na wykonanie zobowiązań.
Organizator imprezy masowej, mając na uwadze względy bezpieczeństwa wszystkich uczestników
imprezy, podyktowane zmianami organizacyjnymi, zmianami infrastruktury Obiektu oraz biorąc pod
uwagę możliwość zmian atmosferycznych na niekorzystne zagrażające zdrowiu i życiu uczestników w
trakcie trwania imprezy masowej, zastrzega sobie prawo zmiany terminu godzin przeprowadzenia
imprezy masowej lub jej odwołania. W opisanych przypadkach bilety nie podlegają zwrotowi.
Niniejszy Regulamin jest dostępny przed wyznaczonymi wejściami na
Teren Imprezy, u organizatora: Śląsko - Beskidzki Związek Narciarski ul. Wyzwolenia 67 , 43 - 460
Wisła, tel. 338555105;
fax. 033 855 51 05
• Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w części I pkt.2 na piśmie, przesyłką
poleconą.

• Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ochrony
przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu
Cywilnego.
• Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Śląsko - Beskidzki
Związek Narciarski, ul. Wyzwolenia 67, 43 - 460 Wisła, tel.33 855 51 05; fax. 33 855 51 05
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017 roku
ORGANIZATOR – Śląsko Beskidzki Związek Narciarski.

