Regulamin imprezy
GDANSK BEATBOX DAY
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy: „GDANSK BEATBOX DAY”
(zwana dalej „Imprezą”) będą przebywały w dniu: 01.10.2016r. w budynku Sceny Muzycznej Gdańskiego
Archipelagu Kultury przy ul. Powstańców Warszawskich 25, w którym przeprowadzana jest Impreza (zwanym
dalej „Budynkiem”).
2. Impreza organizowana jest przez Gdański Archipelag Kultury – Scena Muzyczna GAK (zwany dalej:
Organizatorem) i odbędzie się zgodnie programem Imprezy zamieszczonym na stronie www.scenamuzyczna.pl.
3. Każda osoba przebywająca na Imprezie podczas trwania Imprezy jako: widz lub osoba biorąca udział w
jakichkolwiek aktywnościach odbywających się podczas Imprezy (zwana dalej:„Uczestnikiem Imprezy”) jest
zobowiązana zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności
przestrzegać postanowień zawartych w: niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem Imprezy),
regulaminach porządkowych obowiązujących w Budynku. Przebywanie na Imprezie jest równoznaczne z
akceptacją postanowień zawartych w Regulaminie Imprezy.
4. Przebywanie na Imprezie Uczestników Imprezy, którzy nie mają ukończonych 18 lat jest równoznaczne z
akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w Regulaminie Imprezy przez osoby, które sprawują nad
nimi opiekę prawną.
5. Uczestnicy Imprezy przebywają na niej na własną odpowiedzialność lub na odpowiedzialność
osób, którzy sprawują nad nią opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).
§ 2 SPRZEDAŻ BILETÓW I WSTĘP NA IMPREZĘ
1. Wstęp na Imprezę jest możliwy za okazaniem ważnego biletu (wymienianego w wyznaczonym punkcie
znajdującym się w Budynku na opaskę), opaski (otrzymanej po uprzednim zakupie biletu) lub innego dokumentu
wydanego przez Organizatora uprawniającego do przebywania na Imprezie. Uczestnik Imprezy ma obowiązek
założyć opaskę na prawy lub lewy nadgarstek niezwłocznie po zakupie biletu. Z opaski może korzystać tylko jedna
osoba, zakazane jest odstępowanie lub użyczanie opaski. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski
powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik Imprezy. W uzasadnionych
przypadkach Organizator może wymienić uszkodzoną opaskę. Wielokrotne wejście na Imprezę przysługuje tylko
Uczestnikowi Imprezy z nieuszkodzoną opaską umocowaną na trwałe na ręku.
2. Ceny biletów wstępu na Imprezę zostały przedstawione poniżej:
> 25 zł przedsprzedaż
> 35 zł w dniu Imprezy
3. Bilety na Imprezę są do nabycia w kasie mieszczącej się w Budynku lub przez internet za pośrednictwem portalu
Bilety24. Wykaz ulg i zniżek dotyczący zakupu biletów znajduje się na stronie www.scenamuzyczna.pl.
4. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Imprezie wraz z osobą
wspierającą każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia biletów.
5. Zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 3 roku życia.
6. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę/przebywania na niej lub osobom usuniętym z
Imprezy w wyniku naruszenia Regulaminu Imprezy w takich sytuacjach nie przysługuje prawo
zwrotu należności za bilet.
§ 3 BEZPIECZEŃSTWO, ZASADY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
1. Wizerunek Uczestnika Imprezy może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z
wizerunku, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić to do pracowników Organizatora Imprezy.
3. Organizator Imprezy nie odpowiada za rzeczy wniesione przez Uczestników Imprezy na teren
Budynku. Każdy Uczestnik Imprezy odpowiedzialny jest za rzeczy, które posiada. Uczestnik Imprezy
odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom lub urządzeniom lub
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obiektom znajdującym się w Budynku. Wyrządzone szkody powinny zostać zgłoszone pracownikom Organizatora
Imprezy.
4. Zabrania się przebywania bez zezwolenia Organizatora w oznaczonych/wydzielonych miejscach
znajdujących się w Budynku udostępnionych wyłącznie dla osób upoważnionych przez Organizatora Imprezy.
5. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych Uczestników Imprezy, wszelkich
innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora Imprezy.
6. Organizator nie odpowiada za naruszenia praw autorskich przez osoby biorące udział w Imprezie.
7. Organizator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek działania
osób biorących udział w Imprezie.
8. Uczestnik Imprezy lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika Imprezy (w przypadku osoby poniżej 18 roku
życia) wyraża zgodę na fotografowanie i utrwalanie dźwięku lub obrazu swoich (w przypadku Uczestnika
Imprezy będącego osoba poniżej 18 roku życia - swojego podopiecznego) wykonań beatbox/tworzenia
dźwięków oraz na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów na wszystkich
dostępnych polach eksploatacji na czas nieokreślony bez konieczności zapłaty wynagrodzenia.
9. Uczestnik Imprezy lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika Imprezy (w przypadku osoby poniżej 18 roku
życia) oświadcza, że użyte ewentualnie przez niego podkłady muzyczne do tworzenia dźwięków (beatbox) oraz
samo wykonanie dźwięków (beatbox) nie naruszają praw osób trzecich i mogą być nieodpłatnie użyte do
realizacji pkt.: 8.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy np.
odwołania udziału w Imprezie m.in.: artysty/ów, zaproszonych gości, a ponadto prawo do zmiany programu
Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez wcześniejszego uprzedzenia i nie
będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
2. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia
i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w Regulaminie Imprezy uznane zostaną, w całości lub
częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w
całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Imprezy. Wiążąca i ostateczna
interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatora.
5. W sprawach nieujętych w Regulaminie Imprezy rozstrzyga Organizator.
6. Regulamin Imprezy podlega przepisom prawa powszechnego i zgodnie z nim będzie interpretowany.
7. Wszelkie reklamacje, uwagi lub wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie
można składać w terminie 7 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na
następujący adres korespondencyjny Organizatora: Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9,
80-026 Gdańsk lub na adres e-mail: sekretariat@gak.gda.pl. Organizator rozpoznaje reklamacje w
terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
8. Regulamin Imprezy jest dostępny: na stronie internetowej www.scenamuzyczna.pl oraz w widocznych
miejscach w Budynku (bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy).
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