REGULAMIN WYDARZENIA
„TOP OF THE TOP Sopot Festival 2022”
Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, w
tym z zasadami wstępu i przebywania na Terenie Wydarzenia, prawami
i obowiązkami Uczestników Wydarzenia, prawami i obowiązkami Organizatora,
prawami i obowiązkami Służb Porządkowych oraz Służb Informacyjnych
czuwających nad bezpieczeństwem Wydarzenia. Niniejszy Regulamin zawiera nadto
postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczestników Wydarzenia
za zachowania niezgodne z Regulaminem.
Podstawa prawna
Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn.
zm. „ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych”) oraz na podstawie właściwych
przepisów Kodeksu Cywilnego.
Definicje
Regulamin - Niniejszy Regulamin został wydany w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Wydarzenia. Reguluje prawa i obowiązki Uczestników Wydarzenia,
Organizatora, Służb Porządkowych oraz Służb Informacyjnych czuwających
nad bezpieczeństwem Wydarzenia, zgodnie z zasadami określonymi w podstawie
prawnej. Regulamin jest udostępniony na stronie www.topofthetop.pl oraz w formie
plansz przy wejściach na Teren Wydarzenia
Organizator - Organizatorem wydarzenia jest Festival Group Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (03-257) przy ul. Juranda ze Spychowa 34 E lok. 4, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000050322, kapitał
zakładowy: 50.000 zł, NIP: 524-23-14-791
Wydarzenie – TOP Of The TOP Sopot Festival 2022 odbywa się w dniach 16-18
sierpnia 2022, godzina otwarcia bram: 18:00, godzina startu Wydarzenia: 19:30,
w Sopocie na terenie Opery Leśnej
Bilet - Znak legitymacyjny potwierdzający prawo do wejścia na Teren Wydarzenia
otrzymany odpłatnie lub nieodpłatnie od Organizatora lub od podmiotów działających
na zlecenie Organizatora. Bilet uprawnia do przebywania na Terenie Wydarzenia
i udziału w koncertach muzycznych organizowanych na Terenie Wydarzenia, nie daje
natomiast uprawnienia do korzystania z jakichkolwiek usług lub nabywania
nieodpłatnie towarów dostępnych w punktach gastronomicznych lub handlowych
zlokalizowanych na Terenie Wydarzenia.
Osoba Niepełnoletnia - Uczestnik Wydarzenia poniżej 18-tego roku życia.
Służby Porządkowe i Służby Informacyjne - Osoby, w tym pracownicy agencji
ochrony osób lub mienia powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo
Uczestników Wydarzenia, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu

na Teren Wydarzenia, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym
miejscu.
Teren Wydarzenia – Teren Opery Leśnej w Sopocie
Uczestnik - Osoba będąca na Terenie Wydarzenia na podstawie okazanego Biletu
lub identyfikatora wydanego przez Organizatora
Sprzedaż biletów
1. Bilety na Wydarzenie sprzedawane są za pośrednictwem serwisów internetowych
eBilet, operalesna.pl Biletyna, InterTicket, a także w oznaczonym punkcie
sprzedaży: KASA OPERY LEŚNEJ. Sprzedaż może nastąpić wyłącznie po cenie
oznaczonej na Bilecie. Odsprzedaż Biletów osobom trzecim w jakiejkolwiek
formie, w tym w formie aukcji lub licytacji jest zabroniona. Organizator poucza
niniejszym, że stosownie do treści art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114, tj. z 11 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 482)
„Kto nabywa w celu odprzedaży 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”.
2. W przypadku stwierdzenia, że Bilet został nabyty od osoby nieuprawnionej,
Organizator zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia, co oznacza odmowę
wstępu na Wydarzenie.
3. Uszkodzenie Biletu uniemożliwiające ocenę jego oryginalności lub nieczytelny
kod kreskowy na Bilecie, powoduje, że Bilet staje się nieważny i nie podlega
zwrotowi, ani zamianie na inny Bilet, a uczestnik traci prawo wstępu na Teren
Wydarzenie.
4. W sytuacji, gdy Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba niepełnosprawna wraz
z osobą towarzyszącą – opiekunem, Organizator zwalnia opiekuna osoby
niepełnosprawnej od obowiązku zakupu Biletu, z tym zastrzeżeniem, iż opiekun
ma prawo do bezpłatnego wstępu na Teren Wydarzenia i przebywania na Terenie
Wydarzenia wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej. W celu zakupu
biletu w tej kategorii należy skontaktować się drogą mailową z przedstawicielem
organizatora pod adresem: rezerwacje@biletyna.pl Ilość miejsc w sektorach dla
osób niepełnosprawnych jest ograniczona.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zwrotu biletów, jeżeli aktualne przepisy
sanitarno-epidemiologiczne będą wymagały ograniczenia dostępnych miejsc na
widowni. Organizator nie będzie z tego tytułu zobowiązany do żadnej
rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem kwoty za zakupione bilety.

Zasady wstępu i przebywania na Terenie Wydarzenia

1. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu Opera Leśna. Uczestnicy są
zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane
przez Organizatora służby, w tym Służby Porządkowe oraz Służby Informacyjne,
pod rygorem usunięcia Uczestnika z Terenu Wydarzenia.
2. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa
karnego oraz prawa wykroczeń, zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,
przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni,
niezaśmiecania terenu.
3. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przebywania w miejscach
wyznaczonych przez Organizatora – w szczególności do zajmowania miejsc, na
które mają wykupiony bilet.
4. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez
Organizatora, Służb Porządkowych lub Służb Informacyjnych. Odmowa
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Prawo do wstępu na Teren Wydarzenia mają osoby posiadające:

a) ważny Bilet wydany przez Organizatora lub podmioty działające w imieniu
Organizatora. Bilet upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren Wydarzenia
po jego okazaniu Służbom Informacyjnym, Porządkowym lub innym osobom
wyznaczonych przez Organizatora przy wejściu na teren Wydarzenia. Miejsca
siedzące mieszczące się na trybunach są numerowane

lub

b) identyfikator wydany przez Organizatora

6. Osoby Niepełnoletnie w wieku do 18-go roku życia są uprawnione do wejścia
na Teren Wydarzenia w towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego
posiadającego ważny bilet na Wydarzenie. Zarówno Osoba Niepełnoletnia jak i
opiekun muszę posiadać ważne Bilety. Podczas przebywania na Terenie

Wydarzenia, opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz
czyny Osoby Niepełnoletniej, nad którą opiekę sprawuje.
7. Uczestnicy mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający
tożsamość, przez który należy rozumieć: 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. Uczestnicy mają
obowiązek okazania dokumentu spełniającego powyższe warunki na żądanie
Służb Porządkowych, Informacyjnych lub innych osób wyznaczonych przez
Organizatora.

8. Zakup i konsumpcja wysokoprocentowego alkoholu dozwolone są tylko w miejscu
do tego wyznaczonym na terenie wyłączonym ze strefy imprezy masowej na
Terenie Wydarzenia.
9. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania porządku i bezpieczeństwa na terenie
Wydarzenia i terenach przyległych, w szczególności poprzez przestrzeganie
zakazu:
a) wnoszenia:
•
•
•

•
•
•
•
•

narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników
Wydarzenia, w tym broni, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek,
łańcuchów, wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu itp.
alkoholu
wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach
metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich
przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego
środków odurzających i substancji psychotropowych
materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, płynów łatwopalnych, w tym
świec dymnych itp.
środków trujących i promieniotwórczych,
profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz (z wyjątkiem
akredytowanych mediów)
laserów i innych urządzeń emitujących silne światło

b) palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów poza oznaczonymi strefami dla
palących,
c) niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej
architektury,
d) wprowadzania zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów
jednośladowych i wielośladowych,
e) wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do
powszechnego użytku: np. płoty, parkany, wygrodzenia,

f) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów,
g) rzucania jakimikolwiek przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia,
zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie Wydarzenia,
h) prowadzenia wszelkiej działalności handlowej nieuzgodnionej z
Organizatorem,
i) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem
uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
j) wnoszenie instrumentów muzycznych lub innych urządzeń mogących
zagłuszyć Wydarzenie lub sprawny jego przebieg
k) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i
rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym,
społecznym, wnoszenie transparentów, plakatów, emblematów lub innych
materiałów nie związanych z Wydarzeniem.
Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości wnoszonego
przedmiotu, odpowiedni członek służb Informacyjnych i Porządkowych jest
odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
10. Organizator, Służby Porządkowe lub Służby Informacyjne są uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Wydarzeniu, a
w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do
opuszczenia Wydarzenia
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób wchodzących oraz
uczestniczących w Wydarzeniu
d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się
niezgodnie z Regulaminem, w sposób agresywny, prowokujący lub
zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się
do polecenia – wezwanie do opuszczenia Wydarzenia
e) wydawania poleceń porządkowych, np. polecenia opuszczenia Terenu
Wydarzenia, w związku z powstałym zagrożeniem, z podaniem sposobu
zachowania się - przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z Terenu
Wydarzenia
f) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także
w przypadku posiadania przez Uczestnika środków lub przedmiotów, których
wnoszenie na Teren Wydarzenia jest zabronione
g) stosowania siły fizycznej w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku
na pracownika Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych
w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
h) odmowy wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim:
•
•
•

osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków
osobom, których strój uniemożliwia identyfikację
osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na
imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania
w miejscach przeprowadzania imprez masowych, a także osobom, wobec

•
•
•
•

których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu
Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
osobom, które odmawiają poddania się czynnościom Służb Porządkowych
lub Służb Informacyjnych
osobom znajdującym się w posiadaniu przedmiotów, których wnoszenie na
Teren Wydarzenia jest zabronione
osobom zakłócających swoim zachowaniem porządek publiczny oraz
nieprzestrzegającym niniejszego Regulaminu
osobom nie posiadającym ważnego Biletu lub identyfikatora
uprawniającego do wstępu na Wydarzenie

i) odmowa wstępu na Wydarzenie z przyczyn wymienionych w podpunkcie h)
nie stanowi podstawy do zwrotu ceny uiszczonej za bilet

11. Czynności podejmowane przez Służby Porządkowe lub Służby Informacyjne
powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności
ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
12. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na uszkodzenie
słuchu ze względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto, podczas Wydarzenia
uczestnicy znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym
działania świateł stroboskopowych. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone
są w szczególności kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Uczestnicy
Wydarzenia poprzez przystąpienie do udziału w Wydarzeniu przyjmują powyższe
do wiadomości i uczestniczą w nim, w tym zakresie na własne ryzyko.
Organizator nie zaleca zabierania na Wydarzenie dzieci poniżej 4 roku życia
z powodu natężenia hałasu i innych czynników, które mogą wpłynąć
na dyskomfort i zdrowie dziecka.
13. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, że Wydarzenia odbywa się na ,,wolnym
powietrzu” niezależnie od warunków atmosferycznych.
14. Osoby biorące udział w Wydarzeniu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani
przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Terenu Wydarzenia lub Wydarzenia (jak
również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny.
Zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za
pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu,
zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z Wydarzenia w całości lub w
części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach. Wyjątek
w zakresie uzgodnionym z Organizatorem stanowią akredytowane media.
15. W sytuacji zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stanowiącej
zagrożenie dla osób lub mienia na Terenie Wydarzenia, jest on zobowiązany
do niezwłocznego poinformowania Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.
Zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku
wprowadzenia nowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych dotyczących
organizacji wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.
Uprawnienia organizatora
1. Organizator informuje, że przebieg Wydarzenia może być fotografowany,
filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty
trzecie, w tym transmitowany na żywo lub odtwarzany, za pośrednictwem
ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub
za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.
Organizator dokonuje utrwalenia i rozpowszechniania niezindywidualizowanego
wizerunku uczestników Wydarzenia, to jest wizerunku stanowiącego jedynie
szczegół szerszego ujęcia Wydarzenia.
2. Organizator jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Wydarzenia, a w
szczególności zachowania się osób w niej uczestniczących przy pomocy
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (np. przy użyciu systemu monitoringu).
Utrwalony podczas Wydarzenia materiał może stanowić dowód pozwalający na
wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem decyzje podejmuje Organizator, Służba Porządkowa lub
Informacyjna.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty zagubione,
pozostawione lub skradzione podczas Koncertu.
Reklamacje i zwroty biletów
1. Uczestnicy Wydarzenia, najpóźniej w terminie 14 dni od jego daty, mają prawo
do złożenia reklamacji w związku z działaniem Organizatora, Służb
Porządkowych lub Służb Informacyjnych.
a) Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia, dane kontaktowe
składającego skargę oraz świadków lub ewentualnych osób poszkodowanych.
b) Reklamację można składać w formie e-maila wysłanego na adres:
biuro@festivalgroup.pl
c) Wskazanym jest składanie reklamacji możliwie niezwłocznie po Wydarzeniu.
d) Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie
21 dni roboczych.
2. Nabywcy biletu nie przysługuje prawo do zwrotu biletu Organizatorowi. Zasady
zwrotów biletów nabytych za pośrednictwem serwisów internetowych określają
ogóle zasady umów obowiązujące w tych podmiotach.
Przepisy karne wynikające z ustaw

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na
podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przez Służby
Porządkowe lub Służby Informacyjne w czasie i w miejscu imprezy
masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000
zł.
2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym
dla publiczności, a w czasie trwania masowej imprezy sportowej – przebywa w
sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie
uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora
mimo wezwania osoby uprawnionej, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową,
w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
4. Kto wbrew przepisom Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wnosi lub
posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21
maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1839, z późn. zm.), wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne
przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180
stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić
zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie
niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie
mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
7. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną
członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie
mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
8. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu
odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia
rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny
nie niższej niż 2000 zł.
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)
1. Administratorem danych osobowych jest Festival Group Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (03-257) przy ul. Juranda ze Spychowa 34E/4. Wszelkie pytania

dotyczące ochrony danych osobowych mogą być kierowane na adres email:
ido@festivalgroup.pl lub drogą pocztową na adres: Festival Group Sp. z o.o. ul.
Motorowa 1/81 (04-035) Warszawa.
2. Festival Group przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
3. Dane osobowe ujawniane będą osobom zatrudnionym w Festival Group – o ile
zapoznanie się z tymi danymi będzie niezbędne dla wykonania ich obowiązków
służbowych, związanych z realizacją celów określonych powyżej. Dane osobowe
mogą być również ujawniane podmiotom, którym Festival Group powierzy ich
przetwarzanie na podstawie odrębnej umowy w związku ze świadczeniami na
rzecz Festival Group. Ponadto, odbiorcami danych osobowych mogą być organy
publiczne, co do których istnieje obowiązek udostępniania danych oraz
odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne. Organizator nie przekazuje
danych Uczestników poza teren Polski, Unii Europejskiej, EOG.
4. Festival Group zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa,
zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane
osobowe.
5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do
osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia
materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego
przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu
i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz do żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przeniesienia swoich danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. W takim
wypadku Festival Group nie może dłużej przetwarzać tych danych, chyba że
wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności jednostki lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem realizacji biletu i
wstępu na wydarzenie.
9. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez
masowych odbywa się w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom
związanym z tymi imprezami oraz ich zwalczania.
10. Przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych odbywa
się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych bez obowiązku
informowania osób, których one dotyczą.

11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo
wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do innego organu nadzorczego, jaki zostanie
ustanowiony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Wydarzenia odpowiada za szkody powstałe w czasie trwania
Wydarzenia ze swojej winy jak i z winy osoby, nad którą w czasie trwania
Wydarzenia sprawował opiekę.
2. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz
zabezpieczenia medycznego w zakresie nałożonym na niego przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

3. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

4. Przystąpienie do udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczne z oświadczeniem
Uczestnika, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje
jego postanowienia.
5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w
szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu
Wydarzenia oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia.
6. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz
Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia
Imprezy lub jej odwołania spowodowane zmianami organizacyjnymi, zmianami
infrastruktury lub innymi zmianami niezależnymi od Organizatora których nie
można było przewidzieć, ani im zapobiec (siła wyższa - np. złe warunki
atmosferyczne, awaria sieci elektrycznej, awaria sprzętu, odwołanie przyjazdu
przez artystę itp.) – bez uprzedniej rekompensaty.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych.
10. K o r e s p o n d e n c j ę d o O r g a n i z a t o r a k i e r u j e s i ę n a a d r e s e - m a i l :
biuro@festivalgroup.pl
11. Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji regulaminu poprzez publikację
na stronie www.topofthetop.pl

