
REGULAMIN ZNAJDUJĄCY SIĘ NA BILECIE

1. Organizator zastrzega sobie prawo od odwołania każdego koncertu lub imprezy  bez 
wcześniejszego uprzedzenia, o ile do odwołania dochodzi z przyczyn niezależnych od 
Organizatora.

2. W sytuacjach określonych w punkcie 1 oraz w razie odbycia koncertu lub imprezy jedynie 
w części z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator nie będzie zobowiązany do 
żadnej rekompensaty  lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości 
lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę.

3. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany  w programie koncertu lub imprezy, 
posiadacz może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na 
jaką opiewał. Poza wskazanymi wyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani 
zwrotowi.

4. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i 
dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie 
obiektu imprezy, do tego, co następuje:
a) odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono 

posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek 
inne przedmioty (puszki, opakowania szklane), które mogą stanowić zagrożenie dla 
innych uczestników imprezy, będących pod wpływem alkoholu lun środków 
odurzających, oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

b) odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu 
fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

c) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz 
biletu opuścił teren imprezy  i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie 
zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik 
imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z 
regulaminem imprezy.

d) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamienić jego miejsce 
siedzące/stojące na inne.

e) odmówić wniesienia na teren imprezy alkoholu, środków odurzających oraz 
wszelkich przedmiotów mogących pozostawać w sprzeczności z regulaminem 
imprezy i ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, oraz obowiązującymi 
przepisami prawa.

UWAGA! Posiadacz biletu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków 
   mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Oficjalne programy i gadżety 
dotyczące   koncertu lub imprezy będą sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.

BILETY NALEŻY KUPOWAĆ WYŁĄCZNIE W SKLEPACH LUB PUNKTACH SPRZEDAŻY 
DO TEGO UPOWAŻNIONYCH. ZWROT BILETÓW NASTĘPUJE WYŁĄCZNIE W PUNKCIE 
ZAKUPU ZA OKAZANIEM  DOWODU ZAKUPU BILETU (PARAGONU FISKALNEGO, 
FAKTURY itp.). KUPNO BILETÓW OD OSÓB POSTRONNYCH NIESIE RYZYKO ZAKUPU 
BILETU PODROBIONEGO, CO W KONSEKWENCJI SPOWODUJE NIE WPUSZCZENIE NA 
KONCERT/IMPREZĘ. CENA BILETU ZAWIERA PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 7%. 


