REGULAMIN NOCNY TARG TOWARZYSKI
§1
Zakres obowiązywania
1. Regulamin dotyczy zasad postępowania oraz praw i obowiązków uczestników koncertów,
organizowanych na terenie udostępnionym przez Nocny Targ Towarzyski w Poznaniu na
ul. Kolejowej 23.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki organizatora, administratora obiektu oraz
uczestników imprezy, warunki udziału i zasady zachowania się Uczestników Imprezy, w
tym w szczególności postanowienia regulujące:
a. sposób organizacji Imprezy,
b. obowiązki uczestników Imprezy;
c. Wymogi i regulacje sanitarne związane z organizacją i uczestnictwem w Imprezie;
d. warunki uczestnictwa w Imprezie;
e. uprawnienia uczestników Imprezy;
f.

zasady odpowiedzialności Uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z
Regulaminem;

g. zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Imprezy na potrzeby
bezpieczeństwa sanitarnego.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a. Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin koncertów na terenie Nocnego Targu
Towarzyskiego;Administratorze Obiektu – oznacza to Łuczyński Grochowski Spółka
Jawna z siedzibą w Poznaniu ul. Górna Wilda 82/84, 64-564 Poznań.
NIP 7831787638;
b. Organizatorze – oznacza to podmiot każdorazowo odpowiedzialny za przebieg i
organizację Imprezy;
c. Imprezie – oznacza to Imprezy plenerowe na Nocnym Targu Towarzyskim,
organizowane na obszarze i na zasadach określonych w treści niniejszego
Regulaminu;
d. Obiekcie – oznacza to Nocny Targ Towarzyski przy ul. Kolejowej 23 w Poznaniu;
e. Terenie Imprezy – oznacza to wyodrębniony i ogrodzony teren, na którym
organizowane są Imprezy;
f.

Uczestniku – oznacza to każdą osobę fizyczną przebywającą na Terenie Imprezy, z
wyłączeniem przedstawicieli i pracowników Organizatora, Administratora Obiektu oraz
służb medycznych i porządkowych.

§2
Sposób organizacji Imprezy
1. Na Terenie Imprezy może jednocześnie przebywać nie więcej niż 999 (słownie:
dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) Uczestników.
2. Za bezpieczeństwo Imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator
Imprezy.
3. Udział w Imprezie jest odpłatny i dostępny dla osób posiadających bilety wstępu lub inne
dokumenty uprawniające do uczestnictwa w Imprezie.
4. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania biletów, o których mowa w ust. 2, uprawnione są
osoby, które podczas zakupu przedstawią dane identyfikujące, w szczególności imię,
nazwisko i numer PESEL zgodne z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
5. Dokumenty uprawniające do wejścia na teren imprezy są imienne i nie podlegają
przekazywaniu lub odsprzedaży.
§3
Obowiązki uczestnika imprezy
1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a. nie zakłócać porządku publicznego;
b. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu;
c. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub
służb informacyjnych zabezpieczających Imprezę dokument uprawniający do wejścia i
przebywania na imprezie, dokument tożsamości;
d. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na Imprezę;
e. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie;
f.

posiadać i używać zgodnie z przeznaczeniem elementów odzieży lub przedmiotu
służących do zakrycia twarzy.

g. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i
służby informacyjne Organizatora Imprezy oraz Administratora Obiektu, a w
przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służb
medycznych lub innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
2. Ze względu na bezpieczeństwo Imprezy Uczestnicy Imprezy, na żądanie służby
porządkowej lub służby informacyjnej Organizatora Imprezy lub Administratora Obiektu,
legitymującej się wydanym przez upoważniony podmiot identyfikatorem, zobowiązani są
zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt

lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca w trakcie trwania lub po
zakończeniu Imprezy.
§4
Wymogi i regulacje sanitarne związane z organizacją i uczestnictwem w imprezie;
1. Teren Imprezy jest ogrodzony, a wstęp dla Uczestników dostępny jest jedynie w punktach
oznaczonych przez Administratora Obiektu w porozumieniu z Organizatorem.
2. Administrator Obiektu udostępni dla Uczestników Imprezy zaplecze medyczne oraz
dozowniki z płynem do dezynfekcji dłoni.
3. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do respektowania następujących wymogów
sanitarnych:
a. Poddania się bezdotykowemu mierzeniu temperatury przed wejściem na Teren
Imprezy, z zastrzeżeniem, iż wynik pomiaru powyżej 37 stopni Celcjusza skutkować
będzie odmową wstępu na teren Imprezy;
b. Złożenia pisemnego oświadczenia – dostępnego do pobrania na stronie internetowej
Organizatora – przy wejściu na Teren Imprezy (załącznik nr 2 do treści niniejszego
Regulaminu), że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną
oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Uczestnik
proszony jest o podanie danych kontaktowych (nr telefonu) co umożliwi łatwy kontakt
z nim po zakończeniu Imprezy w sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że osoba
zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie
epidemiologiczne.
c. Zachowania odstępu od innych Uczestników Imprezy zgodnego z aktualnie
obowiązującymi przepisami sanitarnymi;
d. Zajmowania i przebywania wyłącznie w miejscach ściśle do tego celu wyznaczonych
przez Organizatora lub Administratora Obiektu;
e. Zakrywania ust oraz nosa przeznaczonym do tego celu elementem odzieży lub
przyłbicą ochronną w miejscach, w których nie ma możliwości zachowania
wymaganego dystansu od innych Uczestników Imprezy;
Zdezynfekowania dłoni przy wejściu i wyjściu z Terenu Imprezy;

f.

Korzystania z udostępnionych przez Administratora Obiektu dozowników z płynem do
dezynfekcji dłoni, w szczególności przed i po skorzystaniu z punktów
gastronomicznych oraz toalet;

4. W przypadku organizacji widowni Administrator Obiektu udostępni Uczestnikom Imprezy
nie więcej niż połowę dostępnej liczby miejsc. Pomiędzy miejscami siedzącymi zostanie
zachowany odstęp zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
5. Publiczność zostaje usytuowana w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów, a w
przypadku występów wokalnych – minimum 6 metrów od sceny/artystów.
6. Ograniczenia dotyczące dystansu pomiędzy Uczestnikami Imprezy nie dotyczy:
a. Młodzieży i dzieci poniżej 16. roku życia uczestniczących w Imprezie razem z
rodzicem lub innym opiekunem prawnym;.
b. Osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, lub o
potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie
może poruszać się samodzielnie oraz osób im towarzyszących;
c. Osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są poruszać się wyłącznie w przestrzeni wyraźne
oddzielonej i oznaczonej dla tego celu przez Administratora Obiektu..
8. Zabrania się wstępu na Teren Imprezy:
a. Osobom przejawiających objawy typowe dla osób zakażonych wirusem SARS-COV2;
b. Osobom przebywającym na kwarantannie lub izolacji związanej z obowiązującym
stanem epidemii;
9. Więcej informacji na temat zagrożenia i ogólnego postępowania dotyczącego
koronawirusa

znaleźć

można

na

stronie

internetowej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus.
10. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem
SARS-COV-2 Uczestnika lub obsługi wydarzenia, Organizator oraz Administrator Obiektu
mają obowiązek udostępnić listę Uczestników i pracowników obsługi odpowiednim
pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
11. W wypadku o którym mowa w ust. 1 Organizator, Administrator Obiektu i Uczestnicy
zobowiązani są stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
§5
Warunki uczestnictwa w imprezie

1. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
a. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
c. małoletniej do lat 16, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
2. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:
a. rzucania przedmiotami;
b. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego
wyznaczonymi przez Administratora Obiektu;
c. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
d. stania lub przebywania poza miejscami ściśle wskazanymi przez Administratora
Obiektu;
e. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego
wyznaczonymi;
f.

załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy,

g. niszczenia infrastruktury obiektu;
h. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na
drogach ewakuacyjnych.
i.

używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;

j.

stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych
Uczestników Imprezy.

k. Nagrywania lub fotografowania artystów oraz przebiegu Imprezy;
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie:
a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użyte jako
broń;
b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym
działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
c. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych
przypadkach Administrator Obiektu może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów,
o których mowa w niniejszym punkcie;
d. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne,
lub wulgarne;
f.

pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

g. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą
Organizatora lub Administratora Obiektu;

h. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników;
4. Administrator Obiektu zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie
kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk
lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu,
dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
5. Administrator Obiektu zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie
przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu
popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym Regulaminem.
6. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w
szczególności: sceny, zaplecza scenicznego, zaplecza sektora gastronomicznego,
budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów,
murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, drzew, wszelkiego
rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których
dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele

Administratora

Obiektu.
7. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust. 2-3
oraz ust.6 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.
§6
Uprawnienia uczestnika imprezy
1. Uczestnik Imprezy ma prawo:
a.

przebywać na terenie Imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu
przez Administrator Obiektu do czasu zakończenia Imprezy;

b.

uczestniczyć w Imprezie z zastrzeżeniem przestrzegania ogólnie obowiązujących
przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym Regulaminem, ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów sanitarnych oraz epidemiologicznych, a
także koniecznością poszanowania praw, godności osobistej oraz bezpieczeństwa i
zdrowia innych Uczestników Imprezy;

c.

do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych,
gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach
bezpieczeństwa określonych przez Administratora Obiektu, Organizatora lub służby
ratownicze;

d.

korzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem z urządzeń, w tym z zaplecza
higieniczno-sanitarnego, w szczególności dozowników z płynem do dezynfekcji, które
są udostępnione do ogólnego użytku,;

e.

korzystać z pomocy medycznej na Imprezie;

2. Uczestnik Imprezy jest uprawniony także do:

a.

niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na
temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie Imprezy,

b.

żądania od Organizatora zwrotu kosztów, za niewykorzystane bilety wstępu
uprawniające do udziału w Imprezie na zasadach określonych przez Organizatora w
odrębnych regulaminach,

c.

składania skarg i wniosków.
§7

Postanowienia szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Łuczyński Grochowski Spółka
Jawna z siedzibą w Poznaniu ul. Górna Wilda 82/84, 64-564 Poznań.
NIP 7831787638;
2. W związku z organizacją Imprezy, Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników
na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
3. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Administrator zastrzega sobie prawo
przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych,
jeżeli Uczestnik nie dokonuje zgłoszenia udziału w Wydarzeniu samodzielnie, takich jak
imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit.
d) RODO, dążąc do ochrony żywotnych interesów uczestnika i innych uczestników
Wydarzeń, tj. w celu umożliwienia przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego
oraz poinformowania Uczestnika o zagrożeniu epidemicznym. Dane te mogą być również
przekazywane do właściwych służb sanitarnych i epidemiologicznych celem realizacji
przewidzianych przez prawo obowiązków tych służb związanych ze zwalczaniem
epidemii.
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię,
nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
5. Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. 2020 poz. 322). Dane osobowe uczestnika mogą być udostępnione Głównemu
Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
6. Administrator będzie przechowywał dane Uczestników przez okres 2 tygodni od
momentu zakończenia Imprezy.
§8
Przepisy końcowe
1. Wejście na teren Imprezy stanowi jednoczesną akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu i zobowiązanie do respektowania jego postanowień.
2. Wejście na teren Imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w
związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu

wideo i audio z imprezy prezentowanego w przekazach medialnych i marketingowych,
bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub terytorialnych.
3. Osoby

zakłócające

porządek

publiczny

lub

zachowujące

się

niezgodnie

z

niniejszym Regulaminem mogą być usunięte z terenu Imprezy.
4. W przypadkach stwarzania przez uczestnika imprezy zagrożenia dla życia, lub zdrowia
uczestników lub porządku publicznego bądź innych dóbr powierzonych ochronie, służby
Administratora Obiektu lub Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego
przekazania Policji osób stwarzających takie zagrożenie.
5. Administrator Obiektu zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu Imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione
wcześniej bilety z zastrzeżeniem, że zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora
niezwłocznie po podjęciu informacji o konieczności jej dokonania
b. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru temperatury
Uczestników oraz do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym przez Uczestników
powietrzu.
c. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody,
d. unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na Imprezę, zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2021 r.

