REGULAMIN IMPREZY
W HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ
Wszystkie osoby uczestniczące w koncercie Minimum 51x51, odbywającym się w Hali
Widowiskowo- Sportowej w Cegłowie, ul Poprzeczna 27 zobowiązane są do zachowania się
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu.
1. Wstęp na koncert jest bezpłatny - prowadzona będzie zgodnie z zezwoleniami publiczna
zbiorka pieniędzy na rzecz dokończenia budowy Domu Muzyki. Teren hali sportowej w
Cegłowie będzie podzielony na 2 strefy dla uczestników:
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Strefa VIP – każdy, kto wesprze Stowarzyszenie Dom Muzyki kwota min. 51 zł, wrzuconą
do skarbonki otrzyma dwie płyty cegiełki na rzecz Domu Muzyki i będzie mógł skorzystać
z poczęstunku ufundowanego przez sponsorów w wyznaczonej strefie VIP. Pozostali
uczestnicy będą zapraszani na koncert po uprzednim zajęciu miejsc przez gości VIP.
Uczestnicy mogą przebywać na terenie imprezy do jej zakończenia, a następnie bez
zbędnej zwłoki są obowiązani opuścić miejsce imprezy.
Regulamin przewiduje zmienną liczbę uczestników imprezy, uczestnicy mogą przebywać
w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
Uczestnik przebywający na terenie imprezy ma obowiązek zachowywać się w
sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegać
postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Hali.
Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń służb ochrony, pracowników
Hali lub upoważnionych przez Organizatora osób, a w przypadku niewykonania tych
poleceń, uczestnik będzie wezwany do opuszczenia imprezy.
6.
Uczestnik imprezy ma obowiązek, w szczególnych przypadkach, wylegitymowania
się upoważnionemu pracownikowi ochrony na jego żądanie.
Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu.

8. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych itp., broni, środków pirotechnicznych i wybuchowych oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi. W szczególnych przypadkach Organizator
dopuszcza możliwość skontrolowania uczestnika koncertu.
9. Z terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które: zakłócają spokój swoim postępowaniem,
są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych itp., zachowują
się agresywnie, odmawiają wykonania poleceń służb ochrony, stwarzają zagrożenie dla
innych osób.
10.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy i mienie osobiste
uczestników imprezy.
11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie imprezy
powinny:
a) natychmiast powiadomić ochronę lub organizatora, nie ulegać panice
b) stosować się do zaleceń i komunikatów,
c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych,
d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
12. Filmowanie występujących artystów wymaga pisemnej zgody organizatora.
13. Organizator informuje, że teren imprezy jest monitorowany.
14. Przebywanie na terenie imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na
fotografowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez organizatora w celach promujących
przedsięwzięcie, w tym ukazanie się wszelkich nagrań audio – video upublicznionych na
wszelkich nośnikach i portalach internetowych.
15. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność administracyjna lub karna.

16. Powyższy Regulamin oraz Regulamin Hali jest umieszczony w punkcie informacyjnym
znajdującym się w na parterze w holu wejściowym do Hali Widowiskowo – Sportowej
ul. Poprzeczna 27 05-319 Cegłów. Jak również na portalach internetowych organizatorów i
współorganizatorów koncertu.
17. Przedstawiciele Mediów będą zapraszali na teren koncertu za okazaniem legitymacji
dziennikarskiej oraz po przedstawieniu dowodu wpłaty na rzecz stowarzyszenia Dom Muzyki
na kwotę 2000zł przez delegujące ich redakcje. Wyjątek stanowią przedstawiciele mediów
będących patronami medialnymi Domu Muzyki.
18. Organizatorzy i współorganizatorzy informują, ze impreza jest ubezpieczona.

