
 

REGULAMIN IMPREZY 
 

 

 Muzyczne Pożegnanie Wakacji 

Arena Gliwice – Duża Hala 

 

I. Informacja ogólna 

 

1. Muzyczne Pożegnanie Wakacji (zwane dalej imprezą) odbywa się w 

terminie 6 września 2019, w g. 18.00 – 22.30,  zgodnie z programem imprezy. 

Organizatorem imprezy jest Teatr Miejski w Gliwicach, 44-100,  ul. Nowy Świat 

55/57,  NIP  631 23 02 151. 

Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami 

Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku "O bezpieczeństwie imprez masowych" 

(Dz.U. Nr 62, poz.504). 

2. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz 

użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym 

regulaminie, przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń. 

3. Wstęp na teren imprezy udostępniony zostanie o g. 16.30 (Otwarcie 

wejść A i D do sektorów oraz wejście E na płytę Areny). Wstęp na teren 

imprezy jest odpłatny. Bilety dystrybuowane są przez Organizatora: 

- w kasach Teatru Miejskiego,  

- poprzez elektroniczny system sprzedaży biletów Teatru Miejskiego 

- poprzez elektroniczny system sprzedaży Ticketmaster 

- w autoryzowanych punktach sprzedaży biletów Ticketmaster, w tym w       

obiekcie „Arena Gliwice” (kasa B). 

Cena biletu w przedsprzedaży wynosi 5 zł (sektory) i 10 zł (płyta), od dnia 1 

września 2019 r. cena wynosi 10 zł (sektory) i 15 zł (płyta). 

Bilety sprzedawane będą w obiekcie także po rozpoczęciu imprezy do g. 

21.00. Po tej godzinie kasa zostanie zamknięta. W przypadku opuszczenia 

terenu imprezy masowej, ponowny zakup biletu i powrót na teren imprezy 

po g. 21.00 nie będzie możliwy. 

Korzystanie z szatni i parkingów obiektu Arena Gliwice jest nieodpłatne. 

Korzystanie z depozytu jest odpłatne w wysokości 5 zł. 

4. Na terenie imprezy działać będzie strefa gastronomiczna, podlegająca 

administratorowi obiektu (Operator Hali Arena), w której prowadzona będzie 

sprzedaż napojów bezalkoholowych oraz napojów o zawartości alkoholu do 

3,5% . 

5. Impreza jest monitorowana przez cały czas jej trwania poprzez 

system kamer w obiekcie, nagrania z monitoringu mogą być przekazane 

organom ścigania i stanowić dowód w przypadku popełnienia wykroczenia 

lub przestępstwa przez uczestników imprezy. 



 

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy 

 

 

1. Strefy podziału miejsca imprezy 

- scena 

- zaplecze techniczne 

- część przeznaczona dla publiczności: Arena – Duża Hala: sektory 

widowni, płyta, strefa gastronomiczna, szatnie, toalety 

- punkty stałego zabezpieczenia przez służby porządkowe i informacyjne 

(wejścia, droga ewakuacyjna) 

 

2. Wstęp na teren imprezy dla publiczności jest biletowany. Przy wejściu 

bilet zamieniany jest na opaskę koncertową, która obowiązuje na terenie 

imprezy masowej do jej zakończenia. W przypadku opuszczenia terenu 

imprezy opaska jest usuwana. Powrót na teren imprezy masowej skutkuje 

koniecznością zakupu nowego biletu wstępu. 

 

3. Podstawą wstępu i pobytu na terenie bezpośredniego zaplecza sceny jest: 

- dla widzów uczestniczących w imprezie: wstęp wzbroniony 

- dla dziennikarzy prasy, radia i TV: ważna legitymacja, upoważniająca do 

wykonywania czynności zgodnych z zawodem i "Prawem prasowym" oraz 

akredytacja udzielona przez Organizatora. 

- dla gości honorowych, VIP-ów, Członków Zarządu Miasta: zezwolenie 

jednorazowe wydane przez organizatora imprezy 

- dla przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej: legitymacja 

służbowa 

- dla pracowników Hali: identyfikator wydany przez Organizatora. 

-        dla pracowników Organizatora, realizatorów, ekip technicznych: 

identyfikator wydany przez Organizatora. 

 

4. Każdy wchodzący na tereny, o których mowa w pkt.3, jest zobowiązany do 

okazania służbie porządkowej lub informacyjnej dokumentu służbowego lub 

innego dokumentu uprawniającego do wejścia. 
 

5. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa 

miejsca imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych / Dz.U. 2013 poz. 1694/ a w szczególności poprzez 

przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy oraz na tereny przyległe: 

a) broni, 

b) niebezpiecznych przedmiotów oraz narzędzi, 

c) materiałów wybuchowych, 

d) wyrobów pirotechnicznych, 



e) środków odurzających, 

f) środków trujących i promieniotwórczych, 

g) substancji psychotropowych, 

h) płynów łatwo palnych 

i) własnych napojów alkoholowych 

j) napojów w opakowaniach szklanych i metalowych 

k) wprowadzania zwierząt 

l) wprowadzania pojazdów takich jak rowery, hulajnogi, deskorolki 

ł) poruszania się na rolkach, wrotkach itp. 

 

Powyższe zakazy obowiązują uczestników imprezy masowej. 
 

 

 

6. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

7. Organizator przejmuje odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe 

wypadki powstałe w czasie najmu obiektu. 

 

 

8. Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęty teren 

imprezy i znajdujące się w nim wyposażenie, zobowiązuje się jednocześnie do 

pokrycia wszelkich strat powstałych z winy organizatora w czasie korzystania z 

obiektu. 

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do występowania na drodze 

cywilno-prawnej z roszczeniami o zrekompensowanie wszelkich 

wyrządzonych w obiekcie szkód, w stosunku do osób, które szkody te 

spowodowały lub przyczyniły się do ich powstania. 

 

10. Na teren imprezy masowej wstęp mają osoby poniżej 15 -tego roku życia 

pod opieką opiekuna prawnego, w przypadku osób powyżej 15 - tego roku 

życia obecność opiekuna prawnego nie jest wymagana. 

 

11. Na teren imprezy zakazuje się wnoszenia alkoholu własnego i środków 

odurzających.  

 

12. Na teren imprezy masowej dopuszcza się możliwość wnoszenia własnych 

napojów bezalkoholowych w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, z 

pominięciem pojemników szklanych oraz metalowych, o pojemności 

maksymalnej 0,25 l w ilości 2 but. na jednego uczestnika. 

 



13. Osoby uczestniczące w imprezie masowej, a przebywające na terenie 

palarni, w przypadku niewłaściwego opuszczenia terenu palarni, zostaną 

pozbawione opasek uprawniających do przebywania na terenie imprezy 

masowej oraz zostaną pokierowane do ponownej kontroli przeprowadzanej przy 

wejściu na teren imprezy masowej, uzyskując tym samym możliwość wejścia na 

teren imprezy masowej oraz ponowne otrzymanie opaski uczestnika, 

poprzedzone ponownym zakupem biletu uprawniającego do wejścia na 

teren imprezy. 

 

14. Powyższy regulamin udostępniony zostanie uczestnikom imprezy masowej 

w miejscach wstępu teren imprezy, formacie nie mniejszym niżA3, oraz na 

stronie www Teatru Miejskiego Gliwice. 

 

15. Powyższy regulamin obowiązuje uczestników imprezy masowej od 

momentu wejścia na jej teren do momentu jego opuszczenia. Nieznajomość 

regulaminu nie zwalnia uczestnika imprezy z odpowiedzialności prawnej 

oraz innych skutków wynikających z jego naruszenia. 

 

 

Organizator  Imprezy – Teatr Miejski w Gliwicach 


