REGULAMIN WYDARZEŃ Stand-up Festival 2022
§1
„Stand-up Festival 2022” zwane będzie w dalszej części regulaminu „Wydarzeniem”
§2
Organizatorem Wydarzenia jest KOSMOS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Organizator”).
§3
1. Wstęp na teren obiektu w związku z Wydarzeniem, o ktorym mowa w par. 1 odbywa się pod
warunkiem dostosowania się do postanowieńń niniejszego Regulaminu wydanego przez
Organizatora i na podstawie biletu (-ow) zakupionych w trybie sprzedaży online lub w sprzedaży
stacjonarnej w autoryzowanych punktach sprzedaży.
2. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy.
3. Ilość ń miejsc dostępnych na każde z Wydarzeń jest limitowana i w każdym z przypadkow ustalana
z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisow w zakresie ograniczeń, nakazow i
zakazow w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie RP.
4. W trakcie Wydarzenia widzowie zobowiązani są do zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc,
oraz poruszania się w obiekcie zgodnie z przyjętymi założeniami natury organizacyjnej.
5. Służba ochrony Organizatora jest uprawniona do zwracania uwagi w przypadku naruszenia przez
poszczegolnych widzow zasad związanych z nakazem zachowania dystansu społecznego lub
przebywania w miejscach nieudostępnionych dla widzow.
§4
1. Wszyscy widzowie zobowiązani są do stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisow
prawa w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazow i zakazow w związku z
wystąpieniem stanu epidemii. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do posiadania w
momencie wejścia na teren wydarzenia elementów odzieży lub innych akcesoriów pozwalających
na realizację wytycznych, np. maseczki.
2. Zgodnie z wytycznymi MZ oraz GIS Organizator wydarzenia uprawniony jest do zbierania
informacji dot. widza (-ow) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez służby sanitarne
dochodzenia epidemicznego na wypadek stwierdzenia u uczestnika wydarzenia przypadku
zachorowania na chorobę ę SARS-CoV-2. Zebrane niezbędne dane osobowe są przechowywane
przez Organizatora przez okres 14 dni i ulegają ę zniszczeniu w przypadku braku stwierdzenia
pozytywnego przypadku SARS- CoV-2 wśrod uczestnikow wydarzenia lub ulegają ę przekazaniu
właściwemu organowi sanitarnemu w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego w
przypadku zdiagnozowania pozytywnego przypadku SARS-Cov-2. Druk oświadczenia, jeżeli takie
będzie konieczne w dniu wydarzenia zgodnie z przepisami prawa będzie wysłany przez
organizatora na adres a-mail podany przy zakupie biletów przed wydarzeniem.
3. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przekazania obsłudze w momencie wejścia do
obiektu wydrukowanego i wypełnionego oświadczenia.
4. Jeżeli przepisy prawa obowiązujące w dniu wydarzenia narzucą na organizatora
obowiązek weryfikacji widzów pod kątem stanu zdrowia i/lub zaszczepienia przeciw COVID19, organizator zastrzega sobie prawo do w/w weryfikacji i wszelkich innych procedur
narzuconych przez ustawodawcę.
5. Organizator ma prawo odmowić ń wstępu na teren Wydarzenia:
a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środkow odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
substancje psychotropowe, pojemniki szklane; Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako

niebezpiecznych należy do Służb Ochrony Organizatora.
c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo winny sposob stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
d) osobie w podwyższoną temperaturą ciała.
§5
Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania oraz udostępniania innym osobom
alkoholu, napojów oraz produktów żywnościowych zakupionych poza terenem Wydarzenia. Palenie
tytoniu, papierosow elektronicznych i innych pokrewnych urządzeńń jest możliwe tylko w
wyznaczonych miejscach z zachowaniem nakazanego dystansu społecznego.
§6
1. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do stosowania się do postanowieńń niniejszego
Regulaminu, Regulaminu obiektu, w ktorym wydarzenie się odbywa oraz do bieżących poleceń ń
obsługi wydawanych na podstawie powyższych regulacji. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny
być ń rownież ż zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.
2. Uczestnik Wydarzenia, ktory naruszył postanowienia niniejszego regulaminu lub Regulaminu
Obiektu może zostać usunięty z terenu obiektu.
§7
Ceny zakupu biletów mogą ulegać zmianom. Dla każdej transakcji obowiązująca jest cena
występująca w momencie transakcji.
§8
1. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić ń dane o ktorych mowa w par. 4 pkt 2 i 3
upoważnionej komórce sanitarnej w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego.
2. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z
zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestnikow, z wyłączeniem sytuacji,
gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestnikow. Wszelkie
zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej www.biletomat.pl i/lub przesłane na
adres mailowy podany podczas zakupu biletów.
§9
1. W przypadku konieczności przeniesienia wydarzenia przez Organizatora na inną datę ze względu
na obowiązujące obostrzenia sanitarne lub okoliczności związane z pandemią COVID19 wszystkie
zakupione przed zmianą daty bilety zachowają ważność na nowy termin.
2. W takiej sytuacji osobom, które zakupiły bilety przed ogłoszeniem zmiany terminu będzie
przysługiwał zwrot środków.
3. Zwrot biletów będzie możliwy na 14 dni przed nową datą wydarzenia za pośrednictwem linku
wysłanego przez bileterię drogą mailową wraz z wiadomością o nowej dacie wydarzenia oraz
bezpośrednio pod adresem mailowym witaj@biletomat.pl.

