REGULAMIN
DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA „BROWARIADA”
ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 19-20 SIERPNIA 2017

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Organizatorem wydarzenia BROWARIADA (dalej nazywanego także: Imprezą) jest
EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul.
Grunwaldzkiej 55 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 513712, NIP 839-27-67-573, kapitał zakładowy 116.428.000,00 zł
opłacony w całości, zwana dalej także „Organizatorem”.

2.

Impreza odbywa się w dniach 19-20 sierpnia 2017 roku, na terenie obiektu Expo Mazury
S.A., tj.: w hali nr 2, oraz parkingu Expo Mazury S.A. w Ostródzie 14-100, ul.
Grunwaldzka 55 (dalej także: „Teren Imprezy”).

3.

Osoby uczestniczące
„Uczestnikami”.

4.

Dokładny program Imprezy zostanie ogłoszony odrębnie.

5.

Impreza dostępna będzie dla Uczestników: w dniu 19.08.2017 r. od godz. 12:00 do
godz. 22.00, w dniu 20.08.2017 r. od godz. 12:00 do godz. 22:00.

6.

Ilekroć w postanowieniach niniejszego dokumentu mowa jest o Regulaminie należy
przez to rozumieć niniejszy Regulamin Browariady.

7.

Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają
odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami,
przebywających na Terenie Imprezy w trakcie jej trwania z zastrzeżeniem, że nie
dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa w trakcie Imprezy oraz odpowiednich służb.
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§2
1.

Wejście i przebywanie osób na Terenie Imprezy oznacza bezwzględną akceptację
niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień.

2.

Uczestnicy mogą przebywać na Terenie Imprezy tylko w terminach i godzinach
otwarcia Imprezy dla Uczestników, tj.: w dniu 19.08.2017 r. od godz. 12.00 do godz.
22.00 oraz w dniu 20.08.2017 r. od godz. 12.00 do godz. 22:00.

3.

Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Imprezy wynika z posiadanego przez niego
biletu (zwanego dalej: „Biletem”), na warunkach i zasadach określonych w
Regulaminie poniżej.

4.

Uczestnik Imprezy ma prawo do:
1)

wstępu i uczestniczenia w Imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem;
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2)

korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do
ogólnego użytku wszystkim Uczestnikom w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;

3)

uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w
Imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA I WPROWADZANIA NA TEREN IMPREZY
§3
1.

2.

3.

Zabronione jest wnoszenie na Teren Imprezy, a także posiadanie przez Uczestników
podczas Imprezy:
1)

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, z wyłączeniem odpowiednich
służb;

2)

materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych;

3)

pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

4)

różnego rodzaju pałek, kijów, prętów, noży oraz innych przedmiotów, które
mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem lub stanowić
niebezpieczeństwo dla innych Uczestników Imprezy;

5)

napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych
lub innych środków odurzających lub o podobnym działaniu z wyłączeniem
napojów alkoholowych nabytych na Terenie Imprezy,

Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren Imprezy lub posiadanie podczas
Imprezy:
1)

żywności lub napojów nabytych poza Terenem Imprezy;

2)

psów i innych zwierząt,
niepełnosprawnych;

z

wyjątkiem

psów

przewodników

osób

Zabronione jest także:
1)

zakłócanie porządku publicznego (np.: głośne, agresywne zachowanie)

2)

palenie wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych w pawilonach
wystawienniczych, konferencyjnych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i
specjalnie oznaczonych,

3)

zanieczyszczanie Terenu Imprezy odpadami przez siebie wytworzonymi,

4)

niszczenie mienia i infrastruktury Organizatora lub Wystawców,

5)

prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych,
akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, sprzedaży jakichkolwiek
produktów a także działań agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie
uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z
obowiązującymi przepisami prawa.

6)

prezentowanie w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków
prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa,
obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie,
wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do
którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.
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4.

Uczestnicy zobowiązani są do:
1)

poruszania się po wyznaczonych przez Organizatora ciąganych komunikacyjnych
i przebywania tylko w miejscach przez niego wyznaczonych,

2)

przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwpożarowych obowiązujących na
Terenie Imprezy,

3)

wykonywania poleceń służb porządkowych Organizatora,

4)

usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wyrzucania do pojemników
do tego wyznaczonych,

5)

poszanowania mienia Organizatora i Wystawców.
§4

1.

Organizator ma prawo odmówić wstępu na Teren Imprezy osobie lub odpowiednio
usunąć osobę z Terenu Imprezy, w przypadkach próby wniesienia, wprowadzenia lub
odpowiednio ujawnienia posiadania podczas Imprezy przedmiotów i zwierząt
wymienionych w § 3.

2.

Organizator ma prawo odmówić wstępu na Teren Imprezy także osobie, lub
odpowiednio usunąć osobę z Terenu Imprezy, która jest w stanie odurzenia
narkotykowego lub pod widocznym wpływem alkoholu.

3.

Organizator zastrzega sobie również prawo do natychmiastowego wyprowadzenia z
Terenu Imprezy z zakazem ponownego wstępu Uczestnika, który nie przestrzega
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy zakłóca porządek publiczny,
niszczy mienie i infrastrukturę Organizatora, nie wykonuje poleceń służb
porządkowych Organizatora.

4.

Odmowa wstępu lub wyprowadzenie Uczestnika z Terenu Imprezy z w/w powodów nie
uprawnia do zwrotu pieniędzy za zakupiony Bilet.

5.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia / uszkodzenia mienia
Wystawców lub Organizatora, które powstały z ich winy.

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie wywołane działaniem
bądź zachowaniem poszkodowanego.

7.

Uczestnik jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na
Teren Imprezy przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko.
Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty
pozostawione na Terenie Imprezy bez dozoru właściciela.
BEZPIECZEŃSTWO
§5

1.

Osoby obecne na Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać
postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować
się do poleceń służb porządkowych.
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2.

Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg
dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w
przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.
§6

1.

Organizator, w związku obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały
czas jej trwania, powołuje służby porządkowe. Przez służby porządkowe należy
rozumieć osoby wyznaczone przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo
Uczestników i porządek oraz wyposażone w stosowne oznakowanie.

2.

Służby porządkowe uprawnione są do:
1)

sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w
Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do
opuszczenia Terenu Imprezy;

2)

legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;

3)

przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia,
że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne lub których
wnoszenie lub posiadanie jest zabronione, w szczególności przedmioty, o których
mowa w § 3 Regulaminu;

4)

wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom, w szczególności zakłócającym
porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w
przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu
Imprezy;

5)

ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób
dopuszczających się czynów zabronionych;

6)

stosowania środków przymusu bezpośredniego na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach prawa;

7)

odmowy wstępu na Imprezę:
a)

osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w § 6 ust.
2 pkt 1) –3) Regulaminu,

b)

osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

c)

osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje,
środki lub substancje, o których mowa w § 3 Regulaminu,

d)

osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

e)

osobie nieposiadającej Biletu lub innego dokumentu uprawniającego do
przebywania na Imprezie;

8)

usunięcia z Terenu Imprezy osoby, która swoim zachowaniem zakłóca porządek
publiczny lub zachowuje się niezgodnie z Regulaminem lub odrębnym
regulaminem Terenu Imprezy – regulaminem budynku Expo Mazury w Ostródzie,

9)

usunięcia z Terenu Imprezy osób, o których mowa w pkt 7) lit. a) – e) powyżej.
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3.

Czynności, o których mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu powyżej będą wykonywane
w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych
osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
§7

Uczestnik Imprezy, w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób
i mienia na Terenie Imprezy obowiązany jest:
1)

natychmiast powiadomić odpowiednio: służby porządkowe;

2)

bezwzględnie stosować się do poleceń służb porządkowych;

3)

kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonych drogami ewakuacyjnymi;

4)

unikać wywoływania paniki;

5)

bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

BILETY I ZASADY WSTĘPU NA TEREN IMPREZY
§8
1.

Na Teren Imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej Bilet. W przypadku nabycia
Biletu w formie elektronicznej, Uczestnik obowiązany jest uprzednio samodzielnie
wydrukować przesłany do niego plik zawierający taki Bilet i okazać przy wejściu
wydruk.

2.

Przy wejściu na Teren Imprezy, każdemu Uczestnikowi, na podstawie ważnego
i nieuszkodzonego Biletu, zostanie wydany identyfikator w postaci jednorazowej
opaski ID.
§9

1.

Bilety uprawniające do udziału w Imprezie sprzedawane są w następujących
kategoriach:
1)

Bilet jednodniowy 15 zł/ 1 os.

2)

Bilet dwudniowy 20 zł/ 1 os.

2.

Bilety sprzedawane są na stronie internetowej: www.expobilety.pl jako bilety
elektroniczne oraz w siedzibie Organizatora w takcie trwania Imprezy.

3.

Zakupiony Bilet na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach
reklamowych lub promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub
loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób
trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.
§ 10

Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia przez cały czas Imprezy muszą pozostawać pod
opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet.
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INNE POSTANOWIENIA
§ 11
Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub celów reklamowopromocyjnych. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren Imprezy jest
równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby
oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek
programem lub dokumentem przedstawiającym Imprezę, na wszystkich polach eksploatacji,
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
§ 12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą
uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie
zobowiązań i/lub obowiązków jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze
względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności niedyspozycja
artysty, 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 i/lub
obowiązków oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska natury społecznej, gospodarczej
politycznej i prawnej.
REKLAMACJE
§ 13
1.

Wszelkie reklamacje można składać pisemnie w terminie 14 dni od dnia zakończenia
Imprezy na adres Organizatora.

2.

Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia.

3.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania osoby
składającej reklamację oraz dokładny opis i powód reklamacji.

4.

Decyzja Organizatora co do sposobu rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14

1.

Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego
uprzedzenia. W przypadku odwołania Imprezy, Uczestnicy którzy dokonali zakupu
biletów, mogą zgłaszać się do punktów, w których dokonali ich zakupu celem zwrotu
ceny biletu.

3.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

4.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.browariada.pl, w siedzibie
Organizatora, a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami
na Teren Imprezy: w punktach informacyjnych i kasach biletowych.
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5.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązuje również odrębny Regulamin
obiektu oraz przynależnego terenu Expo Mazury S.A. oraz obowiązujące przepisy
prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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