
Regulamin Big Boat Party odbywającego się w datach 15.07.2021 oraz
15.08.2021 r 

Organizator : Rich & Famous Krzysztof Jancen ul. Hallera 19/1 Gdynia NIP :
5891128849

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników, które w czasie trwania
rejsu będą przebywać na terenie pokładzie statku. Każda osoba przebywająca na
tym terenie w czasie trwania Big Boat Party 9 ¾  obowiązana jest stosować się
do postanowień niniejszego Regulaminu.

2.  Celem  Regulaminu  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa   poprzez  określenie
zasad zachowania się  osób obecnych na Big Boat  Party oraz przestrzeni  na,
której przeprowadzana jest Impreza, a także sprzętów znajdujących się na nim.

3.  Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezy organizowane
przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się
go przestrzegać.
4. Czas trwania rejsu to 12:00 boarding – 13:00 wypłynięcie -20 :00 powrót 

II. UCZESTNICTWO

1. Uczestnictwo w Big Boat Party 9 i 3/4 odbywa się na podstawie ważnego
biletu wstępu zakupionego u sprzedawcy,  którego Organizator  wyznaczył  do
dystrybucji  biletów tj.  biletomat.pl,  lub  biletów zakupionych  bezpośrednio  u
Organizatora.
2.Na terenie Big Boat Party 9 i 3/4 oraz na terenie całego obiektu na którym
impreza  się  odbywa  mogą  znajdować  się  jedynie  osoby  z  ważnym biletem
wstępu. 
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W przypadku
jeśli  zajdzie  konieczność  odwołania  wydarzenia,  Organizator  nie  będzie
zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia,  rekompensaty finansowej
ponad zwrot 
wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

III. Zasady bezpieczeństwa.

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Big Boat Party 9 i 3/4, mają 
obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i
wydarzenia.



2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu posiadaczowi biletu jeśli 
uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia Regulaminu, 
niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas wydarzenia wg. 
uznania Organizatora lub jego reprezentantów.
3. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa 
maseczką . 
Przed wejściem na teren imprezy uczestnicy zobowiązani są dezynfekcji dłoni w
wyznaczonych w tym celu miejscach. 
4.  Do  wejścia  na  wydarzenie  potrzebne  jest  okazanie  zaświadczenia  o
szczepieniu przeciw Covid-19.  „Certyfikat szczepienia” oznacza ważny Unijny
Certyfikat Covid w zakresie szczepienia przeciw COVID-19 lub zaświadczenie
o szczepieniu  przeciw  COVID-19.  Certyfikat  może  być  okazany  w formie
elektronicznej lub papierowej, umożliwiającej weryfikację kodu QR certyfikatu.

5. W przypadku jeśli uczestnik nie ma takiego zaświadczenia, może wejść na
wydarzenie  tylko  jeśli  zmieści  się  w  limicie  250  osób  niezaszczepionych,
wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
6.  Każdy uczestnik wydarzenia  zobowiązany jest  do przekazania obsłudze w
momencie wejścia do
obiektu wydrukowanego i wypełnionego oświadczenia.

7. W przypadku pojawienia się większej liczby osób, Organizator ma prawo 
odmówić prawa do wejścia na imprezę uczestnikom przekraczającym ten limit. 
Takie osoby nie mają prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet.

8. Na wydarzenie Big Boat Party 9 i  3/4 zabronione jest:
  wnoszenie na przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.
 wnoszenie napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, 
 materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 

pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych.
 zakłócania porządku na terenie imprezy, w tym głoszenia i wywieszania 

haseł o treściach 
 obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle 

narodowościowym, 
 religijnym, społecznym itp.,

 wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video, w tym dronów 
i selfiesticków oraz określonych w regulaminie aparatów foto



 wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac

  wnoszenia własnych napojów i jedzenia

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy 
oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie 
rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy
imprezy, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego
oraz obowiązujące rozporządzenia i wytyczne właściwych organów administracji rządowej.

3.  Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,  w szczególności
z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa
Uczestnikom Wydarzenia. 


