REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj.
Dz.U. z 2019 r. poz. 2171, dalej: „Ustawa”), wprowadza się niniejszy regulamin imprezy masowej
(dalej: „Regulamin”).
§ 1 Przedmiot Regulaminu
Regulamin odnosi się do imprezy masowej pod nazwą „Above&Beyond presents Anjunabeats
Europe” która odbędzie się dnia 22 kwietnia/ 23 kwietnia 2022 r. w godzinach 20:00-3:30 na terenie
Arena Gliwice, Gliwice ul. Akademicka 50.

1. Regulamin określa m.in. warunki uczestnictwa w imprezie masowej oraz zasady zachowania się
osób na niej obecnych.
2. Organizatorem imprezy masowej jest TME EVENTS AT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Wiertnicza 104, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000702367, posiadająca numery NIP: 9512448961 i REGON:
368682678 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN, której akta rejestrowe
przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS (dalej: „Organizator”).
3. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania.
4. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się
z niniejszym
Regulaminem, regulaminem obiektu (terenu) oraz graficznym planem obiektu. Uczestniczy
zobowiązani są do przestrzegania regulaminów wskazanych w zdaniu poprzedzającym oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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§ 2 Wstęp na imprezę masową
Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny bilet wstępu na
imprezę masową lub inny dokument wydany przez Organizatora uprawniający do przebywania
na imprezie masowej. Posiadany przez uczestnika imprezy masowej bilet może zostać
wykorzystany jednorazowo, jest jednoosobowy i nie uprawnia do wprowadzania osoby
towarzyszącej.
Wstęp na imprezę masową mają osoby od 17- tego roku życia, przy czym osoby niepełnoletnie
mogą wejść na imprezę wyłącznie z osobą pełnoletnią.
Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mają prawo wejścia na imprezę
bezpłatnie, na podstawie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność razem z opiekunem.
Opiekun osoby niepełnosprawnej musi posiadać ważny bilet wstępu na imprezę lub inny wydany
przez Organizatora dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy.
Uczestnicy imprezy masowej mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami dostępu
ustalonymi przez Organizatora oraz zgodnie z zakupionym biletem wstępu lub innym
dokumentem wydanym przez Organizatora uprawniającego do przebywania na imprezie
masowej. Uczestnicy imprezy masowej nie mają prawa do wstępu do stref lub części obiektu
(terenu) imprezy nieprzeznaczonej dla Uczestników, w szczególności wydzielonych lub
oznaczonych stref przeznaczonych dla służb porządkowych i informacyjnych, Organizatora lub dla
osób występujących w trakcie imprezy masowej.

5. Uczestnicy imprezy masowej mają prawo wstępu na teren obiektu w dniu imprezy od godziny
19:00. Uczestnicy imprezy mogą ̨ przebywać na terenie obiektu do jej zakończenia, a następnie
zobowiązani są bez zbędnej zwłoki opuścić teren imprezy masowej.
6. Na teren imprezy zakaz wstępu lub przebywania mają osoby naruszające przepisy prawa oraz
postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności osoby:
a) nieposiadające biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na
imprezie masowej,
b) które odmawiają ̨ poddania się czynnościom: (i) sprawdzenia uprawnień do przebywania na
imprezie masowej, lub (ii) legitymowania lub nieposiadające dokumentów umożliwiających
ustalenie tożsamości, lub (iii) przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku
podejrzenia wnoszenia lub posiadania przedmiotów, o których mowa w § 3 ust. 3
Regulaminu,
c) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub
zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez
masowych,
d) znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających , psychotropowych
lub innych podobnie działających środków,
e) posiadające broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o
których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu,
f) zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
7. Usunięte z miejsca przeprowadzania imprezy masowej zostaną osoby, które:
a) które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z
regulaminem obiektu (terenu) lub niniejszym Regulaminem; lub
b) osoby, o których mowa w 2 ust. 6 lit. c) Regulaminu.
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§ 3 Obowiązki uczestnika imprezy masowej
Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć bilet wstępu na imprezę masową w taki sposób, aby nie
uległ on uszkodzeniu lub zagubieniu. Bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi. Organizator
nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów. Bilet uszkodzony bądź z
nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet.
Osoby uczestniczące w imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie oraz do stosowania się do
zaleceń Organizatora oraz służby porządkowej i informacyjnej.
Na terenie imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia przedmiotów prawem zabronionych, a
w szczególności: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych (np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp.), materiałów pożarowo
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach
plastikowych i kartonowych, napojów w puszkach, środków odurzających, substancji
psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu (np. kijów
baseballowych, metalowych rurek, noży itp.).
Uczestnikom zabrania się:
a) wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów, kotów i innych zwierząt,

b) niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i
mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie
imprezy oraz wzniecania ognia,
c) wznoszenia 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 lub z jakiegokolwiek innego
powodu,
d) tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób wyjść, wejść i dróg ewakuacyjnych, dróg
dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych
w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
5. Uczestnik imprezy masowej nie może na imprezę masową wnosić toreb, plecaków i innych
bagaży o wymiarach przekraczających 40 x 30 x 20 cm.
6. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służby
porządkowej lub informacyjnej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub
mienia.
7. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie imprezy masowej przed imprezą masową, jak i w
czasie jej trwania, nieposiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz
zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą ̨
odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.
§ 4 Uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych
1. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są ̨
uprawnione zgodnie z art. 20 Ustawy do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania do opuszczenia imprezy masowej,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą ̨
lub posiadają ̨ przedmioty, o których mowa w §3 ust. 3 Regulaminu,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem obiektu (terenu), a w
przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
e) do użycia środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a
i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2418) w przypadkach wskazanych w
art. art. 11 pkt 1 i 2 tej ustawy,
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,
działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez
informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych, są one uprawnione do
wykonywania czynności wymienionych w ust. 1 lit. a-c i lit. f powyżej.
§ 5 Organizator
1. Organizator, celem zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej, działa za pośrednictwem
pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę

informacyjną, którym zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
podczas imprezy.
2. Organizator imprezy masowej mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników imprezy
podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury miejsca, w którym będzie
odbywała się impreza, zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub godzin przeprowadzenia
imprezy masowej lub jej odwołania.
3. Organizator imprezy informuje, że w czasie imprezy masowej może występować wysoki poziom
głośności muzyki i mogą być używane stroboskopowe efekty świetlne. Zalecane jest stosowanie
środków ochrony przed głośną muzyką (np. słuchawek). Osoby posiadające jakiekolwiek
przeciwwskazania wobec przebywania w miejscach o dużym poziomie głośności lub w miejscach,
w których używane są światła storoboskopowe nie powinny uczestniczyć w imprezie masowej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej
przez jej uczestników, za wyjątkiem przedmiotów pozostawionych w szatni lub depozycie
zapewnianym przez Organizatora lub osoby działające na jego zlecenie.

§ 6 Szczególne postanowienia związane z COVID-19 i ochroną zdrowia
1. Zabrania się wstępu na imprezę masowej osobie: (i) przebywającej na kwarantannie; (ii)
zarażonej COVID-19; (iii) wykazującej widoczne symptomy zarażenia (np. wysoka gorączka,
kaszel, duszności). W przypadku powzięcia informacji o uczestnictwie ww. osoby w imprezie
masowej, Organizator wyprosi taką osobę z imprezy i powiadomi odpowiednie służby.
2. Organizator może poprosić przy wejściu na imprezę masową o dobrowolne okazanie
zaświadczenia o wykonaniu pełnego szczepienia przeciwko COVID-19, szczepionkami
uznawanymi na terytorium UE. Organizator jest uprawniony do odmowy wstępu osobie, która
nie okaże ww. zaświadczenia lub ograniczenia jej wstępu zgodnie z limitami osób
niezaszczepionych obowiązującymi w dniu imprezy masowej. W wypadku, gdy dana osoba
zakupiła bilet na imprezę masową z kategorii biletów przeznaczonej dla osób zaszczepionych,
Organizator jest uprawniony do odmowy wstępu takiej osobie, która nie okaże ww.
zaświadczenia.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących w czasie trwania imprezy
masowej przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia, w szczególności związanych z
epidemią COVID-19, w tym obowiązujących ograniczeń dotyczących zachowania odstępu,
zakrywana ust i nosa lub dezynfekcji. Wytyczne wynikające z takich obowiązujących przepisów
zostaną udostępnione przed imprezą masową na stronie internetowej Organizatora oraz będą
wywieszone przed wejściem na imprezę masową.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Wejście na teren imprezy masowej stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku w
związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i
audio z imprezy masowej.
2. Uczestnik imprezy masowej nie może rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu
lub opisu imprezy, do użytku innego niż wyłączny użytek prywatny. Zabronione jest
rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych środków
przekazu, współczesnych bądź przyszłych mediów dźwięku, obrazu, danych, opisu, zdjęć, nagrań,
z imprezy w całości lub w części, bądź pomaganie innej osobie/osobom w takich działaniach.

3. Jakakolwiek działalność na terenie imprezy masowej, przykładowo handlowa, gastronomiczna,
usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i
wykonywanie zdjęć może odbywać się wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Organizatora.
4. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności w
przypadku konieczności zapewnienia prawidłowego przebiegu imprezy masowej lub zmiany
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. wprowadzenia nakazów, zakazów lub
ograniczeń wynikających z COVID-19.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.
6. Treść Regulaminu udostępnia się uczestnikom przy wejściu na imprezę masową oraz na stronie
internetowej Organizatora.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 18.02.2022 r.

