REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
„Vito i Bella Show”

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1)„Organizator” - VITO TEAM S.C. ADAM WITKOWSKI, ADAM ROMANOWSKI z siedzibą w
Szczecinie (71-181), ul. Somosierry 30a, NIP: 8513215649, REGON: 368627521;
2) „Koordynator” - Katarzyna Wałdoch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna
Wałdoch Stage Production z siedzibą w Chojnicach (89-600), przy ul. Człuchowskiej 21/4, NIP:
555-145-98-37, REGON: 220761852 – podmiot ustanowiony przez Organizatora w celu
koordynowania Imprezy, w tym egzekucji uprawnień i obowiązków Organizatora wynikających z
niniejszego regulaminu;
3) „Impreza” - impreza „Vito i Bella Show”, która odbędzie się w Warszawie, w hali COS Torwar,
przy ul. Łazienkowskiej 6a, w dniu 02.06.2019 roku;
4) "Uczestnik Imprezy" – każdą osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Do
samodzielnego uczestnictwa w Imprezie uprawnione są osoby pełnoletnie oraz małoletnie
powyżej 15 roku życia. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia, która w dniu
Imprezy nie ma ukończonych 15 lat, o ile znajduje się pod stałą opieką osoby dorosłej i na
wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak
i dorosłej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przybywające bez opieki osoby
małoletnie. Małoletni powyżej 15 roku życia zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren
Imprezy dokumentu potwierdzającego wiek, pod rygorem odmowy wstępu bez opiekuna;
5) "Bilet" oznacza jednorazową, indywidualną zgodę wejścia na Imprezę. Kupując bilet, uczestnik
imprezy biletowanej akceptuje regulamin Imprezy;
6) "Służby Porządkowe" i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora lub
Koordynatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się
identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do
kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i
Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę
wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
7) "Teren Imprezy" oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może
zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.
2. Regulamin niniejszy wydany został na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych z dnia 20 marca 2009 r. o (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.).

§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. Prawo wstępu na teren Imprezy ma osoba posiadająca bilet wstępu lub inny dokument
wydany przez Organizatora, upoważniający do wstępu na teren imprezy. Organizator
może poprosić dodatkowo, w uzasadnionym przypadku, o okazanie dowodu tożsamości.
2. Kupując bilet, uczestnik imprezy biletowanej akceptuje regulamin Imprezy.
3. Organizator może wydać uczestnikowi imprezy Identyfikator (opaskę), upoważniający go
do przebywania w określonych strefach. Uczestnik ma obowiązek założyć opaskę
identyfikacyjną na prawy lub lewy nadgarstek przed wejściem na teren Imprezy. Z
Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie lub
użyczanie Identyfikatora. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora
powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik Imprezy.
4. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Sprzedaż
biletów prowadzona będzie za pomocą oficjalnych bileterii oraz w wyznaczonych
sklepach.
5. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek
inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest
wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze
nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych
promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
6. W przypadku opuszczenia terenu Imprezy, ponowny wstęp jest możliwy jedynie po
okazaniu nieuszkodzonej opaski albo nabyciu kolejnego Biletu.
7. Organizator ze względu na uzasadnione warunki techniczne obiektu, w którym
organizowana jest Impreza lub inne nieprzewidziane zmiany wynikające z organizacji
imprezy ma prawo w trakcie prowadzonej sprzedaży do zmiany ustawienia planu widowni
oraz odpowiadającej jej numeracji.
8. Zwroty biletów przyjmowane są tylko w przypadku odwołania imprezy, zmiany miejsca lub
zmiany terminu odbycia imprezy – w takim przypadku uczestnikowi imprezy nie będzie
przysługiwała żadna rekompensata lub odszkodowanie poza zwrotem ceny uwidocznionej
na bilecie.

§3
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu zobowiązana jest do przestrzegania zasad i zaleceń
organizatora oraz odpowiedniego zachowywania się na terenie obiektu, w którym odbywa
się wydarzenie.
2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek
podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
1) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem;
2) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
3. Zakazane jest niszczenie sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. Uczestnicy
zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na

Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i
Informacyjnych, przedstawicieli Organizatora, 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.
4. Impreza rozpoczyna się o godzinie 12:00 Uczestnicy mają wstęp na teren Imprezy od
godz. 11:00 Uczestnicy zobowiązują się opuścić teren Imprezy po jej zakończeniu,
najpóźniej do godz. 17:00. Po tym czasie pracownicy Służb Porządkowych i Informacyjnych
mają prawo wyprosić uczestników z Terenu Imprezy.
5. Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren
Imprezy:
1) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w poniższym
ust. 8;
2) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
3) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich
jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
4) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny
stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

sposób

6. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
1) nie posiadającym ważnego Biletu,
2) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
3) posiadającym szklane pojemniki, puszki lub plastikowe pojemniki,
4) nie posiadającym dokumentu tożsamości.
7. Zabrania się:
1) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy
2) wnoszenia na teren Imprezy napojów, w tym napojów alkoholowych i jedzenia, z
wyłączeniem osób, których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej
orzeczeniem lekarskim, którego egzemplarz zostanie okazany przy wejściu.
3) wnoszenia na teren Imprezy materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów
pożarowo
niebezpiecznych,
środków
odurzających,
substancji
psychotropowych lub podobnie działających,
4) wjeżdżania na teren Imprezy jakimikolwiek pojazdami (samochody, rowery, skutery,
wrotki, rolki, butorolki, deskorolki, jeździki eletryczne, hulajnogi itd.) z wyjątkiem
wózków inwalidzkich lub innych urządzeń niezbędnych osobom z niepełnosprawnością,
5) prowadzenia na terenie Imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym
gastronomicznej) lub innej zarobkowej,
6) dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących
się na terenie imprezy.

7) wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla Uczestników.
8. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne są uprawnione do:
1) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia
braku takich uprawnień - wezwania do opuszczenia Imprezy;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
3) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3;
4) 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;
5) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych
technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie
zastosowania się do polecenia opuszczenia Terenu Imprezy lub odparcia ataku na
członka Służb Porządkowych i Informacyjnych lub inną osobę;
6) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
9. 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 usunąć ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
10. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie
Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować
uszkodzenie słuchu. Zaleca się zachowanie ostrożności oraz stosowanie ochraniaczy
słuchu, szczególnie u dzieci i osób wrażliwych na dźwięk. Podczas Imprezy będą używane
także światła stroboskopowe, co Uczestnik akceptuje.

§4
DANE OSOBOWE I WIZERUNEK UCZESTNIKA
1. Administratorem powierzonych przez Uczestnika danych osobowych będzie VITO TEAM
S.C. ADAM WITKOWSKI, ADAM ROMANOWSKI z siedzibą w Szczecinie (71-181), ul.
Somosierry 30a, NIP: 8513215649, REGON: 368627521 (dalej: Administrator).
2. Dane przetwarzane będą w celu:
1) prawidłowej realizacji obowiązków Organizatora związanych z Imprezą, w tym egzekucji
postanowień niniejszego regulaminu oraz rozpatrzenia reklamacji
2) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody - wysyłania wiadomości handlowych drogą
elektroniczną obejmujących informacje o nowościach, promocjach i produktach
Administratora lub osób trzecich.
3. Udzielenie przez Użytkownika zgód, o których mowa w powyższych punktach jest
dobrowolne, ale niezbędne do właściwej realizacji opisanych w nich celów.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej:
RODO).
5. Dane będą mogły być udostępniane podmiotom, którym Administrator zleci wykonywanie
usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności Koordynatorowi,
a także podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty
wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe. Dane Użytkownika mogą zostać
zapisane w bazie systemu mailingowego osoby trzeciej i mogą być przechowywane na
serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Administrator
gwarantuje stosowanie wymaganych prawem zabezpieczeń przy takim przekazywaniu.
6. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust.
2, nie dłużej niż przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej
7. Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma nadto prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na
zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
8. Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem
przetwarzanie danych - do organu nadzorczego.
9. Niezależnie od powyższego Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy
masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
10. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, 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 prokuratorowi rejonowemu właściwemu
ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy masowej lub właściwemu terytorialnie
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.
11. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z wizerunku
Uczestnika utrwalonego w ramach Imprezy, zarówno w postaci fotografii jak i w formie
audiowizualnej, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską,
reprograficzną,
2) zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; m. in. na dysku komputerowym, DVD,
na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, CD ROM; bez
ograniczeń co do ilości i formatu oraz niezależnie od systemu i standardu;
3) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w szczególności światłoczułą, magnetyczną,
audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, zapisu komputerowego) w dowolnej
formie;

4) nadawania w nieograniczonej częstotliwości, w całości lub we fragmentach, przy
pomocy transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, fal radiowych, lasera, mikrofal lub
podobnych metod technicznych,
5) nadawania za pośrednictwem systemu przewodowego i bezprzewodowego,
6) reemitowania, tj. równoczesnego i integralnego nadawania przez inną organizację
radiową lub telewizyjną;
7) najmu lub użyczania we wszelkich możliwych formach nośników fizycznych i
wirtualnych;
8) publicznego wyświetlania, odtwarzania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w
Internecie, w sieciach komórkowych);
9) wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych i
graficznych (np. SMS, WAP, MMS) oraz audiowizualnych;
10) wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, bez ograniczeń co do ilości nakładu
egzemplarzy i jego formatu;
11) opracowania, w szczególności do skracania, dzielenia, łączenia w całości lub w części z
innymi Utworami;
12) prawa do używania, korzystania i rozporządzania wizerunkiem dla celów reklamowych,
promocyjnych i marketingowych dotyczących Organizatora, jak również do ich
wykorzystania w innych utworach, w szczególności w połączeniu z innymi utworami także pracami konkursowymi innych uczestników konkursu - w ramach spotu
promującego produkty lub markę Organizatora;
13) komercyjnego wykorzystania wizerunku poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego
rodzaju towarów związanych z Utworami, jak również poprzez promocję wszelkiego
rodzaju towarów i usług.
12. Zgoda udzielona zostaje na czas nieokreślony i obejmuje terytorium całego świata.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na
poszczególnych polach eksploatacji.
13. Uczestnik udziela nadto niewyłącznej licencji na korzystanie z przyniesionych przez siebie
na teren Imprezy utworów, w szczególności plastycznych, grafik, szkiców itp., które
przekazane zostały dobrowolnie Organizatorowi lub bezpośrednio występującym artystom
(FanArty). Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, na polach eksploatacji
określonych w ustępie 11 i obowiązuje na terytorium całego świata. Licencja ma charakter
nieodpłatny, Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z w/w utworów
na poszczególnych polach eksploatacji.

§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących niewykonania lub nierzetelnego wykonania przez
Organizatora lub Koordynatora świadczeń określonych niniejszym regulaminem, Uczestnik
konkursu jest uprawniony do złożenia Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: kontakt@vitoshop.pl najpóźniej w terminie 21 dni od dnia
zakończenia Imprezy.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania a odpowiedź
wysłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego wysłano zgłoszenie
reklamacyjne.
3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator zmieni swoją decyzję.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia
roszczeń.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny m.in. na oficjalnym profilu Imprezy w serwisie Facebook
(wydarzenie) oraz na stronie internetowej wydarzenia – www.vitoibella.show .
Bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy Regulamin zostanie wywieszony w widocznych
miejscach na Terenie Imprezy.
2. Regulamin niniejszy podlega przepisom prawa polskiego.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy, w szczególności Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca
2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.).
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

