
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

obowiązujący w dniach  23-24.11.2019 r. podczas imprezy masowej „JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST GLIWICE
SILESIA 2019” zwanej dalej: „Imprezą”, na terenie ARENY GLIWICE W GLIWICACH 

na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez
masowych ( Dz.U. z 2009r., nr 62 poz. 504 z późn. zmianami) postanawia się co następuje:

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie masowej przeprowadza-
nej przez Telewizją Polską S.A., z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji
podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł
(dalej: "Organizator"). 

2. Telewizja jest Organizatorem Imprezy odbywającej się w dniach 23-24 listopada 2019 roku w Arenie Gliwice
adres: ulica Akademicka 50, 40-100 Gliwice, w godzinach:

a. Dzień 23 listopada 2019 roku:

a) 14:00– otwarcie wejść na teren imprezy masowej, 

b) 20:00 – opuszczenie terenu imprezy przez uczestników i zakończenie imprezy masowej.

b. Dzień 24 listopada 2019 roku:

a) 14:00 – otwarcie wejść na teren imprezy masowej, 

b) 20:00 – opuszczenie terenu imprezy przez uczestników i zakończenie imprezy masowej.

3. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

a) „Służby Porządkowe” i “Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowni-
ków agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczest -
niczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umiesz-
czone w widocznym miejscu zawierające: numer identyfikacyjny, fotografię i okres ważności, 

b) „Bilet” oznacza znak legitymacyjny potwierdzający prawo do wejścia na Teren Imprezy otrzymany odpłatnie od
Organizatora lub od podmiotów działających na zlecenie Organizatora,

c) „Teren Imprezy” oznacza teren ogrodzony, na którym przeprowadzana jest Impreza,

d) „Uczestnik Imprezy” lub „Uczestnik” osoba posiadająca Bilet uprawniający do przebywania na terenie Imprezy.

4. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Imprezy w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa, w
tym z prawami i obowiązkami Uczestników Imprezy, zasadami wstępu, prawami i obowiązkami Organizatora,
prawami i obowiązkami służb (dalej „Służb Porządkowych” i „Służb Informacyjnych”) czuwających nad bezpie-
czeństwem Imprezy. Niniejszy Regulamin zawiera nadto postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczest-
ników Imprezy za zachowania niezgodne z Regulaminem. 
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5. Każda z osób przebywających na Terenie Imprezy zobowiązana jest przestrzegać postanowień niniejszego re-
gulaminu imprezy masowej, regulaminu imprezy biletowanej oraz regulaminu obiektu. Regulaminy, o których
mowa niniejszym ustępie dostępne są na stronie www.bilety.tvp.pl/regulaminy lub na stronach danej bilete-
rii.

6. Niniejszy Regulamin został wydany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy. 

II. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

1. Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren im-
prezy na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego im -
prezy i jej niezakłóconego przebiegu.

2. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organiza-
tor nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują, uprawnienia przewi-
dziane przepisami prawa.

3. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby
narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja
lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ
wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdro-
wia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestni -
ków przebiegu imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany
miejsca w ramach tej samej miejscowości), posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpo-
częciem imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.

4. W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na jaką bilet opie-
wa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony,
bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu koncertu, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub
programu zgodnie z pkt. 3 powyżej, przed rozpoczęciem imprezy. W każdym wypadku cena biletu zostanie
zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu
miesięcy od pierwotnej daty imprezy.

III. Wstęp na imprezę  

1. Do wejścia na teren Imprezy uprawniają: bilet jednokrotnego wstępu wydany przez Organizatora, zaproszenie
lub inny dokument, z którego treści wynika uprawnione osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy
masowej.

2. Na teren imprezy może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba, posiadająca ważny
dokument uprawniający do wejścia , o którym mowa w ust. 1 oraz która:

a. jest trzeźwa,
b. nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających po-

dobnie,
c. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy,
d. posiada dokument tożsamości. 

3. W przypadku osób, które nie ukończyły 15 roku życia wstęp na Imprezę jest możliwy po okazaniu ważnego bi-
letu wstępu i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 

4. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na imprezie leży w gestii organizatora impre-
zy realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu człon-
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ków służby porządkowej  oraz informacyjnej  odpowiednio oznakowanych,  w tym w identyfikator  wydany
przez organizatora imprezy umieszczony w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi
przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwo-
wej Staży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych
służb i organów. 

5. Uczestnik Imprezy ma prawo:

a. przebywać na terenie imprezy od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do
czasu zakończenia imprezy masowej,

b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest
ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obo-
wiązujących, zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem a także ko-
niecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy ma-
sowej,

c. do informacji  o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i  sanitar-
nych, udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizato-
ra lub służby ratownicze,

d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostęp-
nione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

e.  korzystać z pomocy medycznej, 
f. zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, po-

niesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy, 
g. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym

lub służbom informacyjnym Organizatora,
h. składania skarg i wniosków.

IV. Bezpieczeństwo imprezy

1. Organizator zastrzega sobie prawo:

a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

b) 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 któ-
rych uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Re-
gulaminem.

c) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni,  materia-
łów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholo-
wych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastiko-
wych,  kartonowych i  metalowych,  artykułów spożywczych,  noszących buty  o metalowych zakończeniach,
oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

d) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamienić jego miejsce siedzące/stojące na inne.
Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w kwocie, na jaką opiewa bilet. Będzie on miał rów -
nież prawo do rezygnacji z udziału w imprezie za zwrotem odpowiednio całości lub części kwoty, na jaką opie-
wa bilet.

2. Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, lap-
topów, selfie stick lub innych urządzeń audio-video jest zabronione. 
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3. Zabronione  jest   wnoszenie  na  teren  imprezy  plecaków,  torebek,  bagaży  większych  niż  format  A4
(210mm/297mm),  korzystanie  w trakcie  imprezy  ze  wskaźników laserowych,  napojów alkoholowych oraz
środków odurzających.

V. Obowiązki uczestnika imprezy 

1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane:
a.  nie zakłócać porządku publicznego,
b. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument uprawniający do 

wejścia na teren imprezy oraz dokument tożsamości, 
c.  zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren imprezy przy czym ze 

względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy są zobowiązani, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników 
Organizatora zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę 
masową lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu Imprezy,

d.  zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeń-
stwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając postanowień regulaminu obiektu i regulaminu 
imprezy masowej, 

e. stosować się do zarządzeń i poleceń członków służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy 
oraz spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Stra-
ży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wyko-
nywania ich poleceń.

2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych nie-
bezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebez-
piecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

VI. Postanowienia dodatkowe

1. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować
uszkodzenie słuchu.

2. Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.

3. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może
być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upo-
ważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od
tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.

4. Szczegółowe zasady zakupy biletów oraz dysponowania nimi zostały określone w REGULAMINIE IMPREZY BI-
LETOWANEJ JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST GLIWICE SILESIA 2019 dostępnym na stronie www.bilety-
.tvp.pl/regulaminy

5. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów, sek-
tory oraz strefy nieudostępnione publiczności, stanowiska realizacji światła i dźwięku, pomieszczenia tech-
niczne i administracyjne Arena Gliwice. Uczestnik imprezy, który znajduje się na części obiektu przeznaczone-
go dla grupy uczestników, do której nie należy – może być skierowany na właściwą część Areny, a w sytuacji
uzasadnionej względami bezpieczeństwa - usunięty z terenu imprezy.

6.  Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją,
prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z przebiegu Imprezy
i/lub każdego elementu Imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. Szczegółowy
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zakres wykorzystania wizerunku utrwalonego podczas Imprezy został określony w pkt. 12. REGULAMINU IM-
PREZY BILETOWANEJ JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST GLIWICE SILESIA 2019.

7. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewi-
zyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemna zgodą or-
ganizatora imprezy.

8.  Uczestnik imprezy nie może rejestrować, wykorzystywać, ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu areny lub
imprezy, (jak również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione
jest  rozpowszechnianie przez Internet,  radio,  telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych bądź
przyszłych mediów dźwięku, obrazu, danych, opisu, zdjęć, nagrań, wyniku lub statystyki z imprezy w całości
lub w części, bądź pomaganie innej osobie/osobom w takich działaniach. 

9. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu podlegają
ujęciu  i  niezwłocznemu przekazaniu  Policji,  celem pociągnięcia  do odpowiedzialności.  Takim osobom nie
przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na imprezę. 

10. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy
szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.

VII. Rejestracja Imprezy

1. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  przebieg Imprezy podlega
rejestracji przez Organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu zapobiegania 
przestępstwom i wykroczeniom związanym z tą Imprezą oraz ich zwalczania.

2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na 
wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć 
znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwemu 
prokuratorowi lub komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z 
wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o 
przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. 

3. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na 
wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających 
znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator przechowuje po zakończeniu imprezy masowej 
przez okres co 30 dni, a następnie komisyjnie je niszczy.

VIII.  Sankcje karne

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez służby porządkowe lub
służby informacyjne, 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,  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. 
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4. Kto wbrew przepisom ustawy 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  2004  r.  Nr  52,  poz.  525,  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. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w przypadku imprez masowych zastosowanie mają
przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504)

…………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej
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