
Regulamin imprezy
My3 „Przyjaciółki na zawsze”

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Organizatorem koncertów zespołu My3 pod nazwą „Przyjaciółki na zawsze” („Impreza"), jest Kindla
Music / Marcin Kindla z siedzibą w Katowicach przy ul Piotrowickiej 17, NIP  627-22-59-175 (dalej:
„Organizator").
2. Imprezy odbywają się w dniach: 

 Katowice - 5 kwietnia, Pałac Młodzieży, godzina 15:00 i 18:00;

 Warszawa - 8 kwietnia, Klub Progresja, godzina 16:00 i 19:00;

 Poznań - 19 kwietnia, Klub B17, godzina 15:00 i 18:00;

 Białystok - 23 kwietnia, Aula Duża WSFiZ, godzina 16:00 i 19:00;

 Gdynia - 28 kwietnia, Sala koncertowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia, godzina 16:00 i
19:00;

 Wrocław - 30 kwietnia, Sala koncertowa Radia Wrocław, godzina 16:00 i 19:00.

3.  Osoby  uczestniczace  w  Imprezie  zwane  sa  dalej  łacznie  „Uczestnikami”,  a  kazda  z  osobna
„Uczestnikiem”.
4.  Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Imprezy wynika z posiadanego przez niego biletu
jednorazowego  (dalej  łacznie  jako  „Bilet”),  na  warunkach  i  zasadach  okreslonych  w  Regulaminie
ponizej.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA I WPROWADZANIA NA TEREN IMPREZY

5. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a takze posiadania przez Uczestnikow podczas Imprezy,
broni  lub  innych  niebezpiecznych  przedmiotow,  materiałow  wybuchowych  (w  tym  strzelajacego
konfetti), wyrobow pirotechnicznych, materiałow pozarowo niebezpiecznych, napojow alkoholowych,
srodkow odurzajacych lub substancji psychotropowych.
6.  Zabronione  jest  wnoszenie  lub  wprowadzanie  na  Teren  Imprezy,  a  Organizator  ma prawo  do
odmowy  wstępu  na  Teren  Imprezy  osobie,  w  przypadkach  proby  takiego  wniesienia  lub
wprowadzenia:
a)  kamery  lub  innego  rodzaju  sprzętu  nagrywajacego  audio-video  lub  aparatu  fotograficznego  z
wymienna optyka, z wyłaczeniem amatorskich aparatow kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 7
MPix 
b) instrumentow muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotow lub urzadzeń, ktore moga słuzyc
zagłuszaniu  przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposob uniemozliwiac lub utrudnic sprawne
przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;
c) jakichkolwiek ostrych lub twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotow
d)  mogacych  stwarzac  niebezpieczeństwo  dla  Uczestnikow,  np.  butow,  plecakow  lub  odziezy
zawierajacych twarde lub cięzkie elementy, ktore moga przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się
z ciałem innego Uczestnika spowodowac uszczerbek na jego zdrowiu;
e)  flagi,  transparentu  lub  tablicy  nie  będacej  w  bezposredni  sposob  zwiazanej  z  Impreza  lub
przekraczajacej  swym  rozmiarem  wielkosc  1m2  (jednego  metra  kwadratowego)  z  uwagi  na
okolicznosc,  iz  moga one uniemozliwiac  pełne uczestnictwo w Imprezie  innym Uczestnikom badz
stanowic  dla  nich  zagrozenie  uszczerbkiem  na  zdrowiu,  przy  czym  Organizator  zastrzega,  ze
wszelkiego rodzaju flagi, transparenty nalezy zwinac, a tablice usunac, na kazde wyrazne polecenie
Organizatora lub uprawnionych przez niego osob);
f) siedziska składanego lub turystycznego;
g) zywnosci i napojow nabytych poza terenem Imprezy;
h) zwierzat,
i) selfiesticków,
j) przedmiotów wymienionych w pkt. 5 powyżej.

https://www.ebilet.pl/miejsce/palac-mlodziezy-w-katowicach/
https://www.ebilet.pl/miejsce/sala-koncertowa-radia-wroclaw/
https://www.ebilet.pl/miejsce/sala-koncertowa-zarzadu-morskiego-portu-gdynia-sa/
https://www.ebilet.pl/miejsce/aula-koncertowa-wsfiz-w-bialymstoku/
https://www.ebilet.pl/miejsce/klub-muzyczny-b17/
https://www.ebilet.pl/miejsce/progresja-music-zone/


BEZPIECZENSTWO

7.  Kazdy  Uczestnik  Imprezy  jest  obowiazany  zachowywac  się  w  sposob  niezagrazajacy
bezpieczeństwu  innych  Uczestnikow  oraz  innych  osob  przebywajacych  na  Terenie  Imprezy,  a  w
szczegolnosci przestrzegac postanowień Regulaminu oraz przepisow prawa.
8. Słuzby porzadkowe i informacyjne sa uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestnikow do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy;
b) legitymowania Uczestnikow w celu ustalenia ich tozsamosci;
c)  przegladania  zawartosci  bagazy  i  odziezy  Uczestnikow w przypadku  podejrzenia,  ze  osoby te
wnosza lub posiadaja przedmioty, o ktorych mowa w pkt. 5 lub 6 Regulaminu;
e)  wydawania  poleceń  porzadkowych  Uczestnikom  zakłocajacym  porzadek  publiczny  lub
zachowujacym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania
ich do opuszczenia Imprezy.
f)  ujęcia,  w  celu  niezwłocznego  przekazania  Policji,  Uczestnikow  stwarzajacych  bezposrednie
zagrozenie dla dobr powierzonych ochronie oraz osob dopuszczajacych się czynow zabronionych.

9. Słuzby porzadkowe sa obowiazane: 
1) odmowic wstępu na Imprezę:

a) osobie odmawiajacej poddania się czynnosciom, o ktorych mowa w pkt. 8 ppkt a -‐ c Regulaminu,

b) osobie znajdujacej się pod widocznym wpływem alkoholu, srodkow odurzajacych, psychotropowych
lub innych podobnie działajacych srodkow,
c) osobie posiadajacej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, srodki lub substancje, o
ktorych mowa w pkt. 6 Regulaminu,
d) osobie zachowujacej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposob stwarzajacej zagrozenie
dla bezpieczeństwa lub porzadku publicznego,
e) osobie nieposiadajacej Biletu lub innego dokumentu uprawniajacego do przebywania na Imprezie,
w tym zezwolenia Opiekuna (jeśli dotyczy);
f)  usunac  z  Terenu  Imprezy  osoby,  ktore  swoim  zachowaniem zakłocaja  porzadek  publiczny  lub
zachowuja się niezgodnie z Regulaminem Terenu Imprezy
j) usunac z Terenu Imprezy osoby, o ktorych mowa w ppkt 1) lit. a - c powyzej.
10. Organizator moze takze odmowic zarowno wstępu jak i przebywania na Imprezie osobom, ktorych
wyglad zewnętrzny lub charakteryzacja uniemozliwia dokonanie identyfikacji tozsamosci.
11. Zabronione jest  tarasowanie i  zastawianie wyjsc i  drog ewakuacyjnych,  drog dojazdowych dla
słuzb ratowniczych oraz hydrantow i innych urzadzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji
ratowniczej lub gasniczej podczas Imprezy.

BILETY I ZASADY WSTEPU NA TEREN IMPREZY

12. Na Teren Imprezy przysługuje wstęp osobie posiadajacej Bilet zakupiony na stronie eBilet.pl lub w
sklepach Media Markt. W sprzedaży są bilety z oznaczeniem rzędu i miejsca na widowni. Oprócz
biletów wstępu na koncert w sprzedaży są zaproszenia na Meet&Greet – spotkanie z zespołem My3.
Zaproszenie  na  Meet&Greet  nie  jest  biletem  wstępu  na  koncert,  jednocześnie  zaproszenie  na
Meet&Greet nie jest ważne bez biletu wstępu na koncert. W spotkaniu Meet&Greet może wziąć udział
Uczestnik Imprezy do 16 roku życia posiadający zaproszenie na Meet&Greet i bilet wstępu na koncert
oraz jego rodzic/opiekun, posiadający bilet wstępu na koncert, jednocześnie nie korzystający z atrakcji
spotkania Meet&Greet. 
13. Z Biletu moze korzystac tylko jedna osoba. Uczestnik nie jest uprawniony do odstępowania biletu
innym osobom. Bilet jest jednorazowy co oznacza, że opuszczając teren imprezy Bilet traci ważność.
14.  Bilety sprzedawane sa na stronie internetowej  www  .  ebilet.pl i  w sklepach Media Markt.  Bilety
sprzedawane sa po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktow sprzedazy Biletow
jest dostępna na stronach www bileterii. Organizator informuje i przypomina, ze zgodnie z art. 133 §1
ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedazy z zyskiem
bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem,
podlega  karze  aresztu,  ograniczenia  wolnosci  albo  grzywny".  Zgodnie  zas  z  §2  tego  artykułu:
"Usiłowanie oraz podzeganie i pomocnictwo sa karalne".

http://www.ebilet.pl/


15. Zakupiony Bilet  na Imprezę nie moze byc uzywany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub
promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a takze do jakichkolwiek
innych celow komercyjnych lub handlowych osob trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.

16. Uczestnik Imprezy w wieku od 4 do 16 roku zycia bierze udział w imprezie na podstawie własnego
Biletu jednakze warunkiem wpuszczenia takiej osoby na Teren Imprezy jest przebywanie pod opieka
osoby dorosłej posiadajacej Bilet wstępu do tej samej strefy co małoletni Uczestnik przez cały okres
trwania Imprezy.  Uczestnik Imprezy w wieku do 3 roku życia  bierze udział  w imprezie bezpłatnie,
warunkiem jest przebywanie pod wyłączną opieką rodzica/opiekuna i  zajmowanie miejsca na jego
kolanach.
17. Uczestnik imprezy w wieku od 16 do 18 lat bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu,
wymagane jest jednak, by małoletni uczestnik Imprezy posiadał pisemną zgodę rodziców, zezwalającą
na  jego  samodzielne  przebywanie  na  terenie  Imprezy  lub  posiadać  pisemne  zezwolenie
rodziców/opiekunów. 
18.  W  przypadku  zmiany  terminu  lub  miejsca  Imprezy,  Bilet  zachowuje  waznosc  i  ma  moc
obowiazujaca w nowym terminie lub miejscu Imprezy.
19. Organizator przypomina i prosi o rozwazne dokonywanie wyboru Biletu oraz podejmowanie decyzji
o nabyciu Biletu, gdyz Bilet po jego nabyciu nie podlega zwrotowi ani wymianie.

OSTRZEZENIA O ZAGROZENIACH

20. Organizator informuje, ze Uczestnik lub inna osoba przebywajaca na Terenie Imprezy moga byc
narazeni  na  ciagłe  przebywanie  w  strefie  bardzo  znacznego  natęzenia  dzwiękow,  ktore  moga
spowodowac  uszkodzenie  słuchu,  jak  rowniez  w  strefie  działania  swiateł  stroboskopowych,  ktore
moga spowodowac dolegliwosci wzrokowe. Na szczegolne niebezpieczeństwo narazone sa kobiety w
ciazy, oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, ze w trakcie pokazow następuje wysoki
poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dzwiękowych, na ktore szczegolnie narazone sa dzieci
do ukończenia pierwszego roku zycia. W razie jakichkolwiek watpliwosci kazdy z Uczestnikow oraz
osoby wymienione w obu zdaniach powyzej powinny zasięgnac odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze
przed  podjęciem  decyzji  o  przebywaniu  na  Terenie  Imprezy.  Z  uwagi  na  mozliwe  intensywne,
chwilowe, natęzenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy
rozwazenie uzycia specjalistycznych ochronnikow słuchu.

POZOSTAŁE OGRANICZENIA

21.  Zabrania  się  prowadzenia  jakiejkolwiek  działalnosci  o  charakterze  komercyjnym,  a  takze
przeprowadzenia zbiorek pienięznych lub prowadzenia innej działalnosci (np. happeningow, zbierania
podpisow)  na Terenie  Imprezy  podczas  jej  trwania,  bez uprzedniej  pisemnej  zgody  Organizatora.
Oficjalne programy i gadzety dotyczace Imprezy sa sprzedawane wyłacznie na terenie Imprezy lub w
autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedazy.
22.  Zabrania  się  prezentowania  w  trakcie  trwania  Imprezy  jakichkolwiek  haseł  i  okrzykow
prowokujacych  lub  nawołujacych  do  zakłocenia  porzadku  i  bezpieczeństwa,  mogacych  stanowic
zarzewie konfliktu, obrazliwych lub ponizajacych inne osoby z uwagi na ich płec, rasę, wyznanie, wiek,
przekonania, poglady polityczne, orientację seksualna, przynaleznosc do ktorejs z subkultur, sympatie
sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

REKLAMACJE

23. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach zwiazanych z uczestnictwem w Imprezie mozna
składac w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczegolnosci pisemnie na następujacy
adres  korespondencyjny  Organizatora:  Kindla  Music  /  KM  Events,  ul.  Piotrowicka  17,  40-722



Katowice.  Organizator  rozpoznaje  reklamacje  w  terminie  14  dni  od  dnia  ich  doręczenia
Organizatorowi.

POSTANOWIENIA ROZNE

24.  Organizator  zastrzega  sobie  mozliwosc  rejestracji  przebiegu  Imprezy,  a  w  szczegolnosci
zachowania osob w niej uczestniczacych, za pomoca urzadzeń rejestrujacych obraz i dzwięk.
25.  Organizator  moze  rowniez  utrwalac  przebieg  Imprezy  dla  celow  dokumentacji  lub  dla  celow

reklamowo‐  promocyjnych Organizatora lub sponsorow. Organizator lub odpowiednio sponsor moze

korzystac z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiajacego wizerunek Uczestnika lub
innej  osoby  przebywajacej  na  Terenie  Imprezy,  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych,  bez
koniecznosci zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w
tym na polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w
szczegolnosci poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrot oraz rozpowszechnianie.
26.  Organizator  informuje,  iz  zgodnie  z  przepisami  art.  54  ust.  1  Ustawy,  ten,  kto  nie  wykonuje
polecenia porzadkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub
Słuzby Porzadkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny. Z
kolei zgodnie z art. 56 Ustawy, kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej
napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolnosci albo grzywny nie nizszej niz 2.000 zł. Dalej
zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy, ten, 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 pozn. zm.6)),
wyroby  pirotechniczne,  materiały  pozarowo  niebezpieczne  lub  inne  niebezpieczne  przedmioty  lub
materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niz 180 stawek dziennych, karze ograniczenia
wolnosci albo pozbawienia wolnosci od 3 miesięcy do lat 5.
27. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłacznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury.
28. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, bezposrednio przed Impreza i w jej trakcie
rowniez  przed  wejsciami  na  Teren  Imprezy.  Na  zyczenie  Regulamin  przesyłany  jest  tez
zainteresowanej  osobie  poczta,  po  przesłaniu  do  Organizatora  zaadresowanej  zwrotnie  koperty  z
odpowiednim znaczkiem pocztowym.
29. Regulamin wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia i obowiazuje do momentu oficjalnego zakończenia
Imprezy  przez  Organizatora.  Jednoczesnie  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzania
zmian w regulaminie.
30. Katowice, dnia 18 lutego 2020 r.


