W TROSCE O PRAWIDŁOWY I BEZPIECZNY PRZEBIEG BALU ORGANIZATOR
UCHWALA NINIEJSZY REGULAMIN.
§1
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas Balu Sylwestrowego do dnia 01.01.2019
zwanego w dalszej części Regulaminem Balu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Balu i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzony jest Bal, a także urządzeń znajdujących się na nim.
3. Wejście i przebywanie osób na terenie Balu oznacza ich bezwzględną akceptację
Regulaminu. Osoby przebywające na terenie Balu podlegają przepisom porządkowym
dotyczącym tego terenu, przepisom Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504)
4. Bal rozpoczyna się o godzinie 20:00. Uczestnicy mają wstęp na Bal na 20min przed
początkiem imprezy.
5. Organizator utrwala przebieg Balu dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy
Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Balu może zostać
utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wejście na teren
Balu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Balu zgody na utrwalanie,
przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku
utrwalonego na terenie Balu, zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu.
6. Wstęp na Bal mają osoby posiadające bilet/zaproszenie, bądź osoby które znajdują się na
imiennej liście stworzonej przez Organizatora oraz potwierdzą swoją tożsamość dokumentem
(dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację
szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument
potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby).
Bilet/zaproszenie upoważnia do wstępu dla jednej osoby.
7. Organizator Balu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione
na terenie Balu bez dozoru właściciela – dotyczy to również szatni.
8. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu, działa poprzez
pracowników koncesjonowanej agencji ochrony, stanowiących służbę porządkową oraz
służbę informacyjną.
9. Osoby obecne na Balu zobowiązane są podporządkować się poleceniom służb
porządkowych , informacyjnych i Organizatora.
10. Każdy Uczestnik Balu jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu Uczestników oraz osób przebywających na terenie Balu, a w szczególności
przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa.
11. Osobom obecnym na Balu zabrania się wnoszenia i posiadania w jego trakcie broni lub
innych
niebezpiecznych
przedmiotów,
materiałów
wybuchowych,
wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych. Obowiązuje całkowity zakaz
palenia na terenie obiektów, w których odbywa się bal, prócz miejsc wyznaczonych przez
Organizatora, gdzie można palić wyroby tytoniowe. 12. Ponadto osobom obecnym na Balu
zabrania się wnoszenia zamkniętych paczek i pakunków, wchodzenia na obszary, które są
niedopuszczone dla widzów np. zaplecza sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia
służbowe, widownia, szatnia.
13. W trakcie Balu obowiązuje zakaz wprowadzania lub wnoszenia na teren Balu psów lub
innych zwierząt.

14. Organizator Balu może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie
odbywa się Bal aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu rejestrującego
obraz lub dźwięk.
15. Organizator utrwala przebieg Sylwestra dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy
Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie odbywania się
Balu Sylwestrowego może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Robienie ujęć, filmików, zdjęć bez zgody Organizatora podczas
odbywania się Balu Sylwestrowego jest zabronione, chyba że Organizator wyrazi zgodę. W
przypadku zrobienia ujęć, filmików, zdjęć bez zgody Organizatora i umieszczeniu ich w
Internecie, Organizator ma prawo wykorzystać ujęcia, filmiki, zdjęcia do celów
dokumentacji, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wejście na teren
odbywania się Balu Sylwestrowego jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika/osoby
odwiedzające Balu Sylwestrowego zgody na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz
rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego na terenie odbywania się
Balu Sylwestrowego, zgodnie z postanowieniem niniejszego regulaminu. W przypadkach
spornych lub nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator
Balu Sylwestrowego.
16. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, w razie wypadku
mającego miejsce na terenie Hali Polonia gdzie odbywa się bal sylwestrowy są wyłączone z
możliwości ubiegania się o odszkodowanie w ramach polisy od odpowiedzialności cywilnej
Organizatora oraz ubezpieczenia NNW zawartych w związku z organizacją balu
sylwestrowego.
17. Zakup biletu/zaproszenia na Bal Sylwestrowy 2018 równoznaczny jest z akceptacją
postanowień zawartych w Regulaminie Balu. Koszt biletu/zaproszenia wynosi 160zł/osoba.
18. Zapisy trwają do 21 grudnia. W przypadku rezygnacji z balu po 15 grudnia 2018
Organizator nie zwraca kosztów poniesionych za zakupiony bilet.
§2
1. Służby ochrony Organizatora Balu, w tym pracownicy agencji ochrony , są uprawnione do:
A) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Balu, a w
przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu Balu;
B) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
C) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne;
D) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Balu, a w przypadku niewykonania tych
poleceń - wezwania ich do opuszczenia Balu;
E) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka
służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
F) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się
czynów zabronionych.

§3
1. Organizator może odmówić wstępu osobom:
A) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków
B) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje
niebezpieczne
C) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Balu
D) Organizator może także odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na Balu osobom,
których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji
tożsamości.
2. Odmowa wstępu z w/w powodów nie uprawnia do zwrotu pieniędzy za zakupiony
bilet/zaproszenie.
3. Organizator uprawniony jest odmówić wstępu posiadaczowi biletu/zaproszenia bez podania
przyczyny zwracając sumę jaka została i jeżeli została wpłacona na rzecz imprezy, jednakże
bez możliwości rekompensaty.
§4
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę
Wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że
wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu
na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności 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.
2. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Balu mogą
być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które
mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł
stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na
szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję.
Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji
(rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z
Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć
odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie
Balu.
3. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także
przeprowadzenia zbiorek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów,
zbierania podpisów) na Terenie Balu podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody
Organizatora. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Balu 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,
przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego
powodu.
4. 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 Balu.

5. Uczestnik Balu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
niego na terenie Balu w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w
mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie Balu za zgodą
Organizatora.
6. Wszelkie prawa do nazwy i oznaczenia identyfikujące Bal (logotyp, materiały
informacyjne, materiały promocyjne) są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o
organizacji imprez masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i
mienia.
8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
9. Regulamin obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Balu przez Organizatora.
10. Organizator - Stowarzyszenie Aktywności Studentów "SAS", ul. Ferdynanda Focha
19/21, 42-217 Częstochowa; NIP: 5732904838
11. Organizatorem Balu Sylwestrowego na terenie obiektu prowadzonego przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43 w
Częstochowie jest Stowarzyszenie Aktywności Studentów "SAS", ul. Ferdynanda Focha
19/21, 42-217 Częstochowa; NIP: 5732904838, które tym samym w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) jest Administratorem Danych Osobowych.

