REGULAMIN IMPREZY MIUOSH XX
odbywającej się w Poznaniu w dniu 11.07.2021 i w Krakowie w dniu 17.07.2021
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy
z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2171
(zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą „Miuosh XX”, która odbędzie się w
dniu 11 lipca 2021, w Poznaniu r. w miejscu Skwer Play, oraz w dniu 17.07.2021 w Krakowie, w
miejscu Hype Park, tj Miłosza Boryckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Zgadzasie Miłosz Borycki z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-002) przy ul. Pocztowej nr 10
lok. 8, NIP: 6342699986 (zwanego dalej „Organizatorem”).
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w
czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad wstępu i
warunków uczestnictwa w Imprezie oraz zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i
korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza i uregulowanie praw i
obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a) „Bilet" oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę;
b) "Służby Porządkowe" i "Służby Informacyjne" oznacza powołane przez Organizatora osoby,
w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem,
do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli
uprawnionych Uczestników do wstępu na Teren Imprezy.
c) "Teren Imprezy" oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może
zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.
d) "Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Osoba
małoletnia powyżej 15- tego roku życia, która nie ukończyła 18. roku życia może
uczestniczyć w Imprezie samodzielnie, przy czym wyłącznie po podpisaniu przez jej
przedstawiciela ustawowego lub innego upoważnionego opiekuna najpóźniej przed
wejściem na Imprezę oświadczenia dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w
Imprezie oraz o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę
małoletnią (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do Regulaminu). Uczestnikiem Imprezy
może być także osoba małoletnia do 15-tego roku życia pod opieką osoby dorosłej i na
wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu
Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej oraz po podpisaniu przez tę osobę
dorosłą najpóźniej przed wejściem na Imprezę oświadczenia dotyczącego uczestnictwa
osoby małoletniej w Imprezie oraz o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym
materialnej) za w/w osobę małoletnią (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do
Regulaminu).
II. SPRZEDAŻ BILETÓW:

1. Bilety sprzedawane są wyłącznie na stronie www.ebilet.pl
2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny
sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.
3. Organizator informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: "Kto
nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub
sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."
4. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z
postanowieniami Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być
unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności. Organizator ostrzega, że kupno
Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji
powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie. Organizator informuje, iż unikalny kod
kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do jednorazowego wstępu na Teren
Imprezy. W przypadku opuszczenia Terenu Imprezy, ponowny wstęp jest możliwy jedynie po
nabyciu kolejnego Biletu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w
jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w
konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wstępu na Imprezę.
5. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda
z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów pod adresem: niepelnosprawni@eBilet.pl
III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:
1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety.
2. Bez względu na spełnienie przesłanek określonych w ust. 1 powyżej, Organizator zobowiązany jest
zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:
a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową
lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania
imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie
art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a
także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu
Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w rozdziale IV ust. 9
lit. a -c Regulaminu.
c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe (nie dotyczy
piwa do 3,5% nabytego na terenie Imprezy), środki odurzające lub substancje
psychotropowe.
Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych
i Informacyjnych.
e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
3. Organizator Imprezy odmawia wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom posiadającym
szklane pojemniki, puszki, lub plastikowe pojemniki o pojemności powyżej 0,5l, itp.

4. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem.
5. Z uwagi na wprowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii COVID - 19:
a) zabrania się udziału w Imprezie:
- osobie chorej na COVID - 19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w
tym przykładowo: temperatura powyżej 37,2 stopnia Celsjusza, kaszel, duszności, bóle mięśni,
ból gardła, biegunka, ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku lub węchu,
- osobom przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, a także
objętym nadzorem epidemiologicznym ze względu na COVID – 19;
b) każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do:
- przestrzegania aktualnych na dzień wejścia w życie Regulaminu zasad i warunków
bezpieczeństwa epidemicznego określonych w Regulaminie oraz w obowiązujących
przepisach prawa, w tym Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1356 z późn. zm.), a także w przepisach prawa obowiązujących w dniu
Imprezy,
- poddania się mierzeniu temperatury ciała przed wejściem na Teren Imprezy w sposób
bezdotykowy,
- dezynfekcji rąk przy wejściu na Teren Imprezy (środki dezynfekcji zapewnia Organizator),
- zakrywania ust i nosa np. maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na
Terenie Imprezy, a także przed wejściem na Teren Imprezy – Uczestnik Imprezy zobowiązany
jest do wyposażenia się we własnym zakresie i na własny koszt w w/w materiały ochrony
osobistej,
- przestrzegania obowiązku zachowania odległości od innych osób przebywających na Terenie
Imprezy, nie mniej niż 1,5 metra, a w przypadku kolejek, w tym przed wejściem oraz wyjściem
z Terenu Imprezy – nie mniejszej niż 2 metry, a także stosowania się do wyznaczonych na
Terenie Imprezy znakami poziomymi miejsc dla publiczności, z zastrzeżeniem, że obowiązek
ten nie dotyczy Uczestnika Imprezy z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub z osobą z
orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan
zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, a także osób wspólnie zamieszkujących lub
gospodarujących,
- w przypadku wystąpienia objawów COVID – 19 w czasie Imprezy – niezwłocznego
poinformowania o tym Służb Porządkowych i Informacyjnych oraz opuszczenia Terenu
Imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy albo usunięcia z Terenu
Imprezy Uczestnika Imprezy, który wykazuje jakiekolwiek objawy COVID – 19, nie wykonuje
obowiązków określonych w ust. 5 lit. b albo odmawia ich wykonania lub nie złoży oświadczenia, o
którym mowa w ust. 7. W przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, Uczestnikowi Imprezy
nie przysługuje zwrot środków za zakup Biletu.
7. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do złożenia pisemnego Oświadczenia w związku ze
stanem epidemii COVID – 19. Wzór Oświadczenia jest dostępny na stronie Imprezy, prowadzącej
sprzedaż Biletów na Imprezę, pod adresem www.ebilet.pl, a także stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu.
Oświadczenie jest również wysyłane Uczestnikom Imprezy przez podmiot
sprzedający Bilety na Imprezę, mailowo, na adres e-mail wskazany przy zakupie Biletu jako plik do
wydruku i wypełnienia. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia

oraz przekazania Służbom Porządkowym lub Informacyjnym wypełnionego Oświadczenia z
podpisem przy wejściu na Teren Imprezy. W przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie,
stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu, wypełnia i podpisuje ich przedstawiciel ustawowy albo
opiekun prawny.
8. Wymóg złożenia Oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, wynika z wytycznych i zaleceń
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora
Sanitarny Głównego, wydanych w związku z art. 8a ust. 5-9 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzonym w drodze art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
9. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie wiąże się z ryzykiem
zachorowania na COVID -19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
10. Organizator informuje, że w przypadku podejrzenia u danego Uczestnika Imprezy zakażenia
wirusem SARS-CoV-2, Organizator jest uprawniony do powiadomienia o tym fakcie Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz przekazania mu danych osobowych Uczestnika Imprezy, wskazanych w
Oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6.
IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas
trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
c) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Organizator, w związku z epidemią COVID – 19, zapewnia oraz zachowuje stosowne środki higieny
i bezpieczeństwa, w tym przy wejściu i wyjściu z Terenu Imprezy, a także w toaletach i udostępnia
środki do dezynfekcji oraz umieszcza w widocznych miejscach informacje dotyczące zachowania
zasad bezpieczeństwa.
3. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych wykonujący czynności w ramach Imprezy są
wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji
rąk).
4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane
są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.
Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie w wieku do 15-tego roku życia
uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę;
powyżej 15-tego roku życia na odpowiedzialność osób, które podpisały Oświadczenie, o którym
mowa w rozdziale I ust. 5 lit. d Regulaminu.
5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani
są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie,
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie sprzętu
znajdującego się na Terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń
sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na Teren Imprezy można wnieść aparaty fotograficzne. Niedozwolone jest wnoszenie statywów
oraz selfie sticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych.

7. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy (za wyjątkiem psów
przewodników) oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej, a także zbiórek pieniężnych.
8. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do
utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy,
mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w
sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań,
Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren
Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o
wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje
się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, nie dłużej jednak niż 90
dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
9. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy lub
Regulaminu do:
a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku
takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w celu sprawdzenia, czy osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale III ust. 2 lit. d , i ust. 3 oraz rozdziale IV ust.
6 Regulaminu;
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania
tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
d) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o
środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu
bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej
ustawy;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
f) weryfikacji stanu zdrowia osób wchodzących na Teren Imprezy w zakresie, o którym mowa w
rozdziale III ust. 5 lit. a Regulaminu;
g) pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na Teren Imprezy;
h) egzekwowania obowiązków określonych w rozdziale III ust. 5 lit. b Regulaminu;
i) odmowy wpuszczenia na Teren Imprezy albo usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników Imprezy
w przypadkach określonych w rozdziale III ust. 6 Regulaminu
10. Służby Porządkowe i Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
11. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb,
mogą być wyposażeni m.in. w:
- ręczne wykrywacze metalu,
- inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
12. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub
Informacyjnych dokonuje przez:
- sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet.

13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których
wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych lub
Informacyjnych może odmówić wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie
tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
14. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych
niebezpiecznych
przedmiotów,
napojów
alkoholowych,
wybuchowych,
materiałów
pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych,
członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub
odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a
następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
15. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
a) Zaplecze techniczno-socjalne,
b) Widownia,
c) Zespoły wejścia głównego,
d) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
e) Strefy Gastronomiczne, w których dostępne będzie piwo do 3,5% (z możliwością spożycia
tylko w tych strefach).
16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, oraz Organizator muszą znać
rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na
wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia
ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.
17. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej
terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników oraz konieczne środki kontroli i
bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę, w szczególności związane z epidemią COVID
– 19, Uczestnicy Imprezy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim
wyprzedzeniem.
2. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy również dla celów dokumentacji oraz promocji lub
reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób
przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co uczestnik
wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy.
3. Organizator jest administratorem danych osobowych osób, których wizerunek lub głos został
utrwalony:
a) w przypadku opisanym w rozdziale IV ust. 8 Regulaminu – podstawą przetwarzania danych
osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającego z Ustawy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), omawiane dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu określonym w rozdziale IV ust. 8 Regulaminu,
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b) w przypadku opisanym w ust. 2 powyżej – podstawą przetwarzania danych osobowych
jest zgoda Uczestnika Imprezy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażana z momentem wejścia
na Teren Imprezy. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Omawiane dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu określonym w ust. 2.
c) w przypadku opisanym w pkt III ust. 7 Regulaminu – e przetwarzania danych osobowych
są art. 9 ust. 2 lit. b, lit. g, lit. i w zw. z art. 6 ust 1 lit. c, lit. e RODO w zw. z wytycznymi i
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi w zw. z art. 8a ust. 5-9 ustawy z
dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzonym art. 17 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych w zw. z art. 207 Kodeksu Pracy, które nakładają
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy zarówno
obsługi Imprezy, artystów, jak i osób przebywających na Terenie Imprezy. Omawiane dane
będą przetwarzane wyłącznie w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną
COVID-19 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym
informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o wystąpieniu zarażenia lub
zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu w sprawach tym związanych. Podanie
danych osobowych jest w tym przypadku warunkiem uczestnictwa w Imprezie.
Organizator jest także administratorem danych osobowych osób składających do Organizatora
reklamacje w związku z Imprezą w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres
korespondencyjny, adres e-mail) wskazanych w treści reklamacji przez jej autora. Przetwarzanie
w/w danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest warunkiem
rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Brak podania tych danych osobowych
skutkuje niemożnością rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 lit. a i b i ust. 4, mogą być przekazywane podmiotom, z
którymi współpracuje Organizator w związku z Imprezą.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 lit. c, mogą być udostępniane uprawnionym organom
państwowym takim jak Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe w zakresie i dla celów
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z pandemią COVID
– 19.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, mogą być przetwarzane na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale również poza, jednak wyłącznie w przypadku, gdy
dane terytorium oferuje dostateczny poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 4, będą przechowywane przez okres niezbędny do
rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, a po rozpatrzeniu i udzieleniu odpowiedzi na
reklamację - do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń Stron.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 lit. a będą przechowywane przez okres wskazany w
rozdziale IV ust. 6 Regulaminu.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 lit. b będą przechowywane przez okres wykorzystywania
materiałów zawierających dane osobowe do celów wskazanych w ust. 2.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 lit. c będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia
Imprezy.
Osoby, których dane są przetwarzane przez Organizatora jako administratora, mają prawo do
żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w

przypadkach i na zasadach określonych w RODO także prawo do żądania od administratora
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
13. Osoby, których dane są przetwarzane przez Organizatora jako administratora, mają prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Na Terenie Imprezy zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej,
marketingowej, promocyjnej nie uzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające ten
zakaz będą usunięte z Terenu Imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej
rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu nie stosującego się do zakazu.
VI. REKLAMACJE:
1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Miłosz Borycki
Zgadzasie, z siedzibą Pocztowa 10/8, Katowice 40- 002.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego
reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji oraz numer rezerwacji.
3. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej i udziela odpowiedzi w
terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Składający reklamacje musi posiadać
dowód doręczenia reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia
roszczeń.
VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby
Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo
ograniczenia wolności.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej www.miuosh.com oraz ebilet.pl
b) przy wejściach na Teren Imprezy.
3. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w rozdziale I ust. 2 Regulaminu na
piśmie.
4. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 maja 2021 roku.
7. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę
zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy, a także
wymogi wynikające z przepisów prawa, wprowadzonych w związku z pandemią COVID - 19.

8. Z uwagi na stan epidemii COVID – 19 i wprowadzone w związku z tym ograniczenia dotyczące
imprez masowych, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Imprezy albo jej
odwołania, jeśli będzie to związane z nakazami lub zakazami nałożonymi w drodze przepisów
prawa.

