Regulamin imprezy
RETRO KOMP 2016
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy: „RETRO KOMP 2016”
(zwana dalej „Imprezą”) będą przebywały w dniach: 24-25.09.2016r. 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, Wystawca 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. Jako wystawca (zwana w Regulaminie Imprezy „Wystawcą”) traktowana będzie osoba, która
przywiezie ze sobą co najmniej 3 stacjonarne retro komputery lub retro konsole, z czego przynajmniej
jeden zestaw powinien zawierać wyświetlacz (monitor/TV), być sprawny/uruchomiony oraz
udostępniony Uczestnikom Imprezy.
5. 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.
6. 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:
- Bilet wstępu dwudniowy o nominale 40 zł (od godziny 9:00 w sobotę do godziny 15:00 w niedzielę,
bilet uprawnia również do uczestniczenia w sobotnim koncercie);
- Bilet wstępu dwudniowy dla Wystawców o nominale 20 zł (od godziny 9:00 w sobotę do godziny
15:00 w niedzielę, bilet uprawnia również do uczestniczenia w sobotnim koncercie);
- Bilet wstępu o nominale 5 zł dla odwiedzający sobotnią część Imprezy od godziny 9:00 do 18:00;
- Bilet wstępu tylko na koncert o nominale 20 zł (od godziny 21:00 do 22:30 w sobotę).
3. Bilety na Imprezę są do nabycia w kasie mieszczącej się w Budynku lub przez internet za
pośrednictwem portalu Bilety24.
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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. Organizator może odmówić wstępu lub przebywania na Imprezie osobom, których wygląd
zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości.
2. Zabrania się wygłaszania przez Uczestników Imprezy jakichkolwiek przemówień lub wystąpień o
charakterze politycznym, prezentowania haseł lub okrzyków w ramach kampanii wyborczej lub
politycznej, podejmowania jakichkolwiek działań o charakterze propagandowym lub politycznym.
3. Podczas trwania Imprezy, zabrania się bez pisemnej zgody Organizatora prowadzenia jakiejkolwiek
działalności o charakterze komercyjnym, reklamowym a także przeprowadzenia zbiorek pieniężnych
lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów).
4. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków
prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić
zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie,
wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną.
5. 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.).
6. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić to do pracowników Organizatora Imprezy.
7. 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
obiektom znajdującym się w Budynku. Wyrządzone szkody powinny zostać zgłoszone pracownikom
Organizatora Imprezy.
8. Organizator informuje, że Uczestnicy Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie
bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w
strefie działania świateł stroboskopowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe.
Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby chore na epilepsję.
W razie jakichkolwiek wątpliwości osoby chcące uczestniczyć w Imprezie powinny zasięgnąć
odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Imprezie.
Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator
zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu. W celu
przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zalecane jest noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk.
Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu
lub utratę zdrowia.
9. W wyznaczonym miejscu znajdujących się w Budynku będą sprzedawane i podawane napoje
alkoholowe.
10. Zabrania się przebywania bez zezwolenia Organizatora w oznaczonych/wydzielonych miejscach
znajdujących się w Budynku udostępnionych wyłącznie dla osób upoważnionych przez Organizatora
Imprezy.
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11. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz
poleceń pracowników Organizatora przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub
werbalnie.
12. Uczestnikom Imprezy nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.
13. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych Uczestników Imprezy, wszelkich
innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora Imprezy.
14. Istnieje możliwość prezentacji przez osoby uczestniczące w Imprezie materiałów tj. m.in.: foto,
wideo, grafik, demo komputerowego. Zaprezentowanie ww. materiałów w trakcie Imprezy jest
równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Imprezy, który bezpośrednio prezentuje ww. materiały, że
jest on autorem ww. materiałów oraz posiada do nich wszelkie prawa autorskie; ww. materiały nie
naruszają praw autorskich oraz praw osób trzecich; prezentowane w nich treści nie przedstawiają ani
nie propagują zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego
wychowania i kultury osobistej; równocześnie zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez
Organizatora ww. materiałów na potrzeby realizacji Imprezy m.in. na transmitowanie i
rozpowszechnianie ww. materiałów przez Organizatora bez żadnych ograniczeń czasowych i
terytorialnych na wszelkich znanych polach eksploatacji przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i
technik. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające naruszenia prawa powstałe w
wyniku wykorzystania ww. materiałów na potrzeby Imprezy.
15. Organizator nie odpowiada za naruszenia praw autorskich przez osoby biorące udział w Imprezie.
16. Organizator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek
działania osób biorących udział w Imprezie.
§ 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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