REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
AquaFunFest 2016 /zwany dalej imprezą/
TEREN PERGOLI PRZY HALI STULECIA
WROCŁAW UL. WYSTAWOWA 1

1. Organizatorem imprezy jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. oraz Water
Concept Robert Kusik, zwani dalej Organizatorami.
2. Wstęp na imprezę jest płatny. Nie dotyczy to dzieci do 7 roku życia.
3. Wstęp na imprezę możliwy będzie przez wejścia do tego wyznaczone oraz na podstawie
zakupionego biletu wstępu.
4. Bilet wstępu zawiera opłatę za dodatkowe instalacje, przygotowane i zamontowane na
Wrocławskiej Fontannie Multimedialnej, na potrzeby projekcji indywidualnych pokazów
specjalnych Festiwalu Fontann AQUAFUNFEST w dniach 12-17 lipca 2016 roku. Festiwal Fontann
AQUAFUNFEST stanowi odrębne, niezależne wydarzenie artystyczne i nie może byd traktowany
jako jeden z pokazów w stałym harmonogramie sezonu letniego Wrocławskiej Fontanny
Multimedialnej.
5. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest posiadad przez cały czas trwania imprezy bilet
i okazad na każde żądanie służbom Organizatorów.
6. Uczestnicy imprezy na podstawie biletu mogą przebywad na terenie Pergoli w miejscach
wyznaczonych przez Organizatorów.
7. Za bezpieczeostwo dzieci i młodzieży do 18 roku życia na obiekcie odpowiadają ich opiekunowie.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin pokazów w ramach imprezy.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe z przyczyn losowych awarie sprzętu
i braki w dostawie mediów. Za przyczyny losowe uznaje się w szczególności:
 awarie wywołane siłą wyższą;
 katastrofy naturalne;
 uszkodzenie przez osoby trzecie, nad którymi Organizatorzy nie mieli i nie mogli mied
kontroli;
 awarie występujące u dostawców mediów;
 wady ukryte sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia imprezy, o których Organizatorzy
nie wiedzieli,
 decyzje organów administracyjnych, które Organizatorzy muszą wykonad.
10. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom, z wyłączeniem przypadku całkowitego odwołania
imprezy masowej.
11. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceo pracowników
służb porządkowych i informacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeostwa i porządku.
12. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i
szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
13. Na teren imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt.
14. Na teren imprezy zabrania się wprowadzania rowerów, motorowerów i hulajnóg.
15. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywad się w sposób niezagrażający
bezpieczeostwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegad postanowieo niniejszego
regulaminu, a także podporządkowywad się poleceniom oznakowanych członków służby
informacyjnej i służby porządkowej Organizatorów.
16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Pergoli bez
opieki.

17. Organizatorzy mogą utrwalad przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej
uczestniczących, za pomocą urządzeo rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniad
zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem
wypadkach.
18. Służby porządkowe i informacyjne Organizatorów imprezy, wyposażone w odpowiednie
identyfikatory mają prawo do:
a) sprawdzania uprawnieo do przebywania na terenie imprezy masowej
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5 regulaminu.
19. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, zachowujące się agresywnie,
prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeostwa lub porządku
publicznego, posiadające przedmioty określone w punkcie 12 regulaminu, odmawiające poddania
się czynnościom, o których mowa w pkt. 18 a-c) regulaminu oraz osoby, wobec których została
orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane przez
Służby Ochrony imprezy z terenu imprezy. Niezależnie od podjętych przez Służby Ochrony
działao, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia działao przewidzianych prawem
w celu skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
21. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjśd z terenu, punktu medycznego, toalet,
itp. udziela służba informacyjna Organizatorów.
22. Organizatorzy, w tym Kierownictwo i obsługa Kompleksu Hali Stulecia oraz Służby Ochrony
Imprezy sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby
przebywające na terenie Pergoli zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom, również
w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem.
23. Wszystkich uczestników imprezy obowiązują również postanowienia Regulaminu Pergoli przy Hali
Stulecia.
24. Niniejszy Regulamin dostępny będzie:
- w siedzibie WP Hala Ludowa Sp. z o.o.
- na stronie internetowej www.halastulecia.pl/aquafunfest
- na terenie imprezy masowej, umieszczony w miejscu widocznym dla uczestników.

