Regulamin imprezy masowej
1. Organizatorem Imprezy pn. 40 Festiwal Piknik Country Mragowo 2021 (w dniach 23-24.07.2021 r.)
odbywajacej się w Amfiteatrze przy ul. Jaszczurczej Gory w Mragowie jest AMENO EVENT, sp. z o.o.,
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, NIP: 5252717289; REGON: 3678854445, (dalej: Organizator)

2. Impreza jest płatna i dostępna dla wszystkich pod warunkiem:
 posiadania waznego biletu wstępu zakupionego przez stronę internetowa www.ebilet.pl, w wersji
papierowej drukowanej lub elektronicznej otrzymanej od organizatora lub posrednika. Bilety i
zaproszenia nalezy okazać słuzbom informacyjnym lub porzadkowym przy wejsciu na teren Imprezy.
 przestrzegania zasad bezpieczenstwa i porzadku publicznego.

3. Bilet jest wazny tylko z kuponem kontrolnym/kodem kreskowym i upowaznia do jednorazowego
wejscia na teren imprezy.

4. Dzieci ponizej 13 roku zycia moga przebywać na terenie imprezy tylko i wyłacznie pod opieka osoby
dorosłej (opiekuna, rodzica).
Dzieci do 7 roku życia nie muszą posiadać biletu, wchodzą na teren amfiteatru wraz z osobą
dorosłą i mają prawo do zającia miejsca wykupionego dla opiekuna.

5. Uczestnicy imprezy moga przebywać w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
6. Podczas imprezy dopuszcza się palenie papierosow wyłacznie w miejscach do tego wyznaczonych.
7. Osoby przebywajace na terenie imprezy maja obowiazek stosowania się do zalecen pracownikow
ochrony, majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i porzadku.

8. W zwiazku z panujaca epidemia wirusa SARS-Cov-2 wprowadza się zasady okreslone w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia okreslonych
ograniczen, nakazow i zakazow w zwiazku z wystapieniem stanu epidemii Dz. UI. 2020 poz. 964, oraz
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwiazku z wystapieniem stanu epidemii
Dz. U. 2020 poz. 1006, w szczegolnosci:
- w imprezie nie moga uczestniczyć osoby z podwyzszona powyzej 37stopni C temperatura ciała.
- w imprezie nie moga uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakazone SARS-CoV-2, przebywajace na
kwarantannie, i izolacji.
- na terenie amfiteatru obowiazuje nakaz zasłonięcia nosa i ust maseczka ochronna.
- przy wejsciu i przy wyjsciu z amfiteatru obowiazuje nakaz dezynfekcji rak.
- na terenie obiektu obowiazuje nakaz zachowania dystansu społecznego.
-więcej informacji na temat zagrozenia i ogolnego postępowania dotyczacego koronawirusa znaleźć
mozna na https://www.gov.pl/web/koronawirus.

9. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni i innych niebezpiecznych
przedmiotow, materiałow wybuchowych, wyrobow pirotechnicznych, materiałow pozarowo
niebezpiecznych, napojow alkoholowych, innych napojow w opakowaniach metalowych i szklanych,
srodkow odurzajacych lub substancji psychotropowych.

10. Wstęp na imprezę mozliwy będzie od godz. 18:30 w dniach 23 i 24.07.2020 r. przez wyznaczone
wejscia na imprezę.

11. Osoby uczestniczace w imprezie obowiazane sa zachowywać się w sposob niezagrazajacy
bezpieczenstwu innych uczestnikow, a w szczegolnosci przestrzegać postanowien niniejszego
regulaminu oraz regulaminu obiektu, na terenie ktorego odbywa się impreza, a takze
podporzadkowywać się poleceniom oznakowanych członkow słuzby informacyjnej i słuzby
porzadkowej Organizatora.

12. Ze względow bezpieczenstwa, wszyscy uczestnicy imprezy zobowiazani sa do:
 bezzwłocznego poinformowania przedstawicieli słuzb porzadkowych w przypadku powstania
jakiegokolwiek zagrozenia (pozar, wybryki chuliganskie, bojki, kradziez itp.),

 przestrzegania zakazu wkraczania na teren wytyczony barierami ochronnymi lub tasmami.
13. Uczestnik Imprezy zobowiazany jest do opuszczenia imprezy na polecenie słuzb porzadkowych w
przypadku braku uprawnien do przebywania na imprezie lub zakłocania porzadku publicznego.

14. Zabrania się wprowadzania zwierzat.
15. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu
nagrywajacego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego, mogacego mieć profesjonalne
zastosowanie, w tym aparatow z wymienna optyka, oraz aparatow z zoomem optycznym powyzej 6x.
Niedozwolone jest wnoszenie statywow, oraz tzw. selfiestickow, a wszelkie zdjęcia, wykonywane przez
Uczestnikow podczas Imprezy musza być robione dla celow prywatnych. Nalezy fotografować tak, by
nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojacym w poblizu.

16. Przedmioty, ktorych posiadanie jest zabronione polskim prawem podlegaja konfiskacie.
17. W razie wystapienia sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia nalezy bezzwłocznie udać się do wyjscia
ewakuacyjnego.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy osob nie stosujacych się do
powyzszych zasad i przepisow lub ktorych obecnosć na terenie imprezy jest z roznych powodow
interpretowana jako źrodło zagrozenia.

19. Organizator w zakresie okreslonym Ustawa i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do
utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczegolnosci zachowania osob w niej uczestniczacych, za pomoca
urzadzen rejestrujacych obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu
Imprezy, mogace stanowić dowody, pozwalajace na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody majace znaczenie dla toczacych się takich
postępowan, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu własciwemu ze
względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały,
niezawierajace dowodow pozwalajacych na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w
sprawach o wykroczenia lub dowodow majacych znaczenie dla toczacych się takich postępowan,
przechowuje się po zakonczeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiaca, a następnie
ulegaja komisyjnemu zniszczeniu.

20. Organizator informuje, ze Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywajaca na Terenie Imprezy
będzie przebywała ciagle w strefie głosnych dźwiękow, mogacych spowodować uszkodzenie słuchu.
Podczas Imprezy będa uzywane swiatła stroboskopowe. Uczestnik, decydujac się na wejscie na Teren
Imprezy, deklaruje, ze bierze udział w Imprezie dobrowolnie.

21. Organizator informuje, ze moze dokonać utrwalenia wizerunku podczas rejestracji audiowizualnej
Koncertu na potrzeby transmisji/Audycji w celu rozpowszechniania przez organizacje telewizyjne; w
tym takze na rozpowszechnianie w sieciach kablowych, a takze w ramach tzw. “platform cyfrowych”
na całym swiecie, dla odbiorcow wszelkich systemow odbioru telewizji i na wszystkich mozliwych
polach eksploatacji przewidzianych przez prawo jak rowniez w celach dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych imprezy i imprez w przyszłych latach, na potrzeby
Organizatora , partnerow i sponsorow.

22. Na terenie imprezy w miejscach wyłacznie do tego wyznaczonych, będzie prowadzona sprzedaz,
podawanie i spozywanie napojow alkoholowych.

23. Słuzby porzadkowe Organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadajacy odpowiednie
identyfikatory maja prawo:



legitymowania osob w celu ustalenia ich tozsamosci,



przegladania zawartosci bagazy, odziezy osob, w przypadku podejrzenia,

ze osoby te wnosza lub posiadaja przedmioty, o ktorych mowa w pkt. 8 regulaminu.

24. Na teren imprezy nie będa wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będace pod wpływem srodkow
odurzajacych, zachowujace się agresywnie, posiadajace przedmioty okreslone w punkcie 8
regulaminu, odmawiajace poddania się czynnosciom, o ktorych mowa w pkt. 22 regulaminu oraz
osoby, wobec ktorych została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

25. Z terenu imprezy będa usuwane osoby, ktore swoim zachowaniem zakłocaja porzadek publiczny
lub zachowuja się niezgodnie z regulaminem imprezy.

26. Osoby stwarzajace w sposob oczywisty bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego, a
takze chronionego mienia będa ujmowane w celu oddania Policji.

27. Wszelkich informacji, a w szczegolnosci dotyczacych wyjsć z obiektu,
punktu medycznego, toalet, itp. udziela słuzba informacyjna Organizatora.
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem, opiekun
zobowiazany jest do nabycia Biletu. Osoba niepełnosprawna wchodzi na Imprezę bez Biletu po
okazaniu stosownego zaswiadczenia o niepełnosprawnosci.

28. Na podstawie art. 6 ust. 2a Ustawy O bezpieczenstwie Imprez Masowych Organizator zastrzega
sobie zmianę w liczebnosci słuzby porzadkowej i informacyjnej z uwagi na zmianę liczby uczestnikow
tej imprezy.

29. Przewidywany czas trwania imprezy w dniach 23-24.07.2021 r. - godz. 19:30-24:00.
30. Zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalnosci handlowej lub innej
zarobkowej na terenie Imprezy.

31. Organizator uprawniony jest do odwołania Imprezy. Z tytułu odwołania Imprezy jej uczestnikom
nie przysługuja roszczenia o naprawienie szkody lub innego rodzaju roszczenia.
32. Organizator informuje, że prowadzi sprzedaż biletów w przewidywanym reżimie sanitarnym, tzn.
przy ograniczonej liczbie miejsc przeznaczonych do dystrybucji i z zachowaniem obowiązujących
obecnie zasad sanitarnych. Jednak w przypadku zaostrzenia obecnie obowiązujących obostrzeń
sanitarnych, zastrzega sobie prawo do relokacji uczestników wydarzenia, w obrębie sektorów w
których zakupili bilety.

33. Uczestnicy Imprezy sa uprawnieni do składania reklamacji wobec przebiegu Imprezy, w tym
zachowania słuzb informacyjnych lub porzadkowych. Reklamacje nalezy składać pisemnie w terminie
14 dni od zakonczenia Imprezy na adres korespondencyjny Organizatora ul. Twarda 18, 00-105
Warszawa, wskazujac jednoczesnie adres korespondencyjny. Reklamacja zostanie rozpoznana w
terminie 14 dni od jej doręczenia.

34. Wejscie na teren imprezy, oznacza bezwzględną akceptację
powyzszego regulaminu.

