REGULAMIN IMPREZY
Uczestnik imprezy zobowiązany jest zapoznać się i stosować do niniejszego Regulaminu.
1. Impreza „Czarny Wosk Showcase: Per Hammar (Dirty Hands/ Sweden) @ Dom
Technika” jest imprezą klubową zamkniętą, na którą wstęp jest możliwy wyłącznie na
podstawie zakupionego biletu na stronie https://www.biletomat.pl/ bądź na bramce
klubu w dniu imprezy.
2. Kolektyw Czarny Wosk odpowiada wyłącznie za oprawę muzyczno/wizualną imprezy
i pozostawia klubowi Dom Technika w Poznaniu obowiązki ochrony oraz
bezpieczeństwa BHP.
3. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy po puszczeniu terenu nie
uprawnia do ponownego wstępu na jego podstawie. Ponowny wstęp może się odbyć
wyłącznie na podstawie pieczątki klubu odciśniętej przez ochronę na wstępie do
klubu.
4. Uczestnik imprezy zobowiązany jest w każdym momencie posiadać przy sobie znak
pieczątki na ręce do kontroli (nie dotyczy osób wpisanych na listy
konkursowe/bezpłatne).
5. Wstęp na imprezę wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
6. Organizator ma prawo odmówić wstępu posiadaczowi biletu zakłócającemu ład i
porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie impreza,
jak również osobom wykazującym według uznania służb ochrony klubu objawy
nadmiernego spożycia alkoholu lub spożycia substancji odurzających.
7. Organizator ma prawo odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie, gdzie
odbywa się impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego (w tym tzw.
„lustrzanek”), kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego
obraz lub dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych .
8. Uczestnik imprezy obowiązany jest do zastosowania się do zasad ubioru
określonych poniżej – DRESSCODE: Pożądanym jest czysty i schludny ubiór! Na
imprezę nie zostaną wpuszczone osoby prezentujące którykolwiek z wymienionych
elementów ubioru: - strój plażowy - w tym krótkie spodenki, stroje bikini, sandały,
klapki, podkoszulki z odkrytymi ramionami (nie dotyczy kobiet) etc. - strój sportowy w tym spodenki sportowe, bluzy, treningowe buty sportowe, sportowe nakrycia głowy
etc. - białe rękawiczki, Zakazuje się wnoszenia i używania gwizdków na terenie
imprezy . Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju
bagaży, plecaków oraz toreb na ramieniu; nie dotyczy kobiet, które mogą wnosić
torebki po uprzedniej kontroli ochrony klubu. Ubiór weryfikowany będzie przez
selekcjonera, który ma prawo odmówić wstępu na imprezę. Osobie, której
odmówiony zostanie wstęp należy się zwrot wartości określonej na posiadanym
przez tą osobę biletu na imprezę. Zwrot dokonany będzie w dniu imprezy w kasie.
9. Osoby którym przyznane zostały akredytacje prasowe mogą wnieść profesjonalne
aparaty fotograficzne, jednakże akredytacja nie upoważnia do wejścia na backstage
bez specjalnej zgody organizatora. Nie dostosowanie się do tego punktu grozi
usunięciem z imprezy.
10. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego lub niestosowania się do
niniejszego Regulaminu ochrona klubu jest uprawniona wezwać Uczestnika imprezy
do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa
w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować

wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. Zwrot ceny
uiszczonej przy odbiorze zaproszenia nie przysługuje. W przypadku szczególnie
poważnego zakłócania ładu i porządku jak bójki, pobicia, wymuszenia, kradzieże,
handel nielegalnymi substancjami lub produktami, bądź prowadzenie bez zezwolenia
organizatora działalności komercyjnej na terenie imprezy albo dokonywanie
zabronionych nagrań audio-wizualnych utrwalających przebieg imprezy ochrona
klubu ma prawo z zastosowaniem środków przymusu zatrzymać sprawcę i wezwać
policję oraz usunąć osobę dopuszczającą się zakłóceń z terenu imprezy za
odebraniem biletu bez zwrotu kwoty uiszczonej przy odbiorze zaproszenia i zakazem
ponownego wstępu.
11. Organizator ma prawo dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z
powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.
12. Organizator ma prawo odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących
poza kontrolą bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub
odszkodowania wobec jakichkolwiek osób poza sumą na jaką opiewa wartość
określona na bilecie na imprezę.
13. Organizator ma prawo zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez
uprzedzenia i rekompensaty.
14. Organizator ma prawo zmienić miejsce siedzące lub stojące na inne jeśli zajdzie taka
potrzeba.
15. Organizator ma prawo odmówić wstępu na imprezę posiadaczowi biletu wnoszących
na teren imprezy napoje, jedzenie lub u którego stwierdzono posiadanie napojów
alkoholowych, bądź innych środków odurzających; jakiejkolwiek broni; posiadaczowi
butów okutych metalem oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla
innych uczestników imprezy.
16. Organizator ma prawo odmówić wstępu na imprezę posiadaczowi biletu, u którego
stwierdzono posiadanie lasera punktowego.
17. Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków
mogących spowodować uszkodzenie słuchu, w związku z powyższym uczestnik
imprezy świadomie i na własne ryzyko decyduje się na przebywanie na imprezie.
Uczestnik imprezy zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu
ewentualnych uszkodzeń słuchu. Organizator wskazuje na możliwość
zabezpieczenia słuchu poprzez użycie zatyczek antyhałasowych do uszu.
18. Uczestnik imprezy narażony jest na działanie świateł stroboskopowych, które będą
wykorzystywane podczas imprezy, i które mogą doprowadzić do ataku epilepsji, w
związku z powyższym uczestnik imprezy świadomie i na własne ryzyko decyduje się
na przebywanie na imprezie. Uczestnik imprezy zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek
odpowiedzialności z tytułu ewentualnych następstw działania świateł. Organizator
wskazuje na możliwość zabezpieczenia słuchu poprzez użycie stoperów do uszu.
19. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren obiektu gdzie
odbywa się impreza jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne
fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z
imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i
wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
20. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne
ryzyko i odpowiedzialność.

21. Zabrania się palenia tytoniu na terenie imprezy z wyjątkiem miejsc wyraźnie
oznaczonych, jako palarnie. Zabrania się przyjmowania w jakikolwiek sposób
środków odurzających na terenie imprezy.
22. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i
zarządzeń służb klubu odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas
imprezy.
23. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie
przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb
klubu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
24. Ochrona imprezy uprawniona jest do:
a. sprawdzania biletów do przebywania na imprezie zamkniętej,
b. legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości
c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że
osoby wnoszą przedmioty, o których mowa w Regulaminie,
d. w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie
albo zakłócania przez te osoby porządku, wezwania do opuszczenia terenu
imprezy,
e. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także chronienia mienia
Wymienione wyżej czynności powinny być wykonane w sposób możliwie
najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w
stosunku do której zostały podjęte
25. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej
uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora lub podmiotów
trzecich.
26. Wydarzenie odbywa się w duchu aktualnych przepisów sanitarnych. Prosimy o
przestrzeganie regulaminu, noszenie maseczek, korzystanie z punktów dezynfekcji
rąk oraz zachowywanie dystansu.

