REGULAMIN UDZIAŁU W IMPREZIE SPECJALNEJ
„Wielka Majówka. V urodziny Bramy Poznania”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), został opracowany przez Centrum Turystyki
Kulturowej TRAKT z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdańska 2 (zwane dalej „Organizatorem”) w oparciu
o przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Impreza będzie odbywać się w budynku i na terenie Bramy Poznania przy ul. Gdańskiej 2 w Poznaniu
(dalej zwanym „Terenem”) oraz w innych miejscach w godzinach podanych przez Organizatora na
stronie www.bramapoznania.pl.

II. Bilety

1. Niektóre wydarzenia w ramach imprezy są biletowane, płatne, bądź istnieją ograniczenia w liczbie
osób mogących uczestniczyć w wydarzeniu.
2. Odbioru bezpłatnej wejściówki lub zakupu biletu o którym mowa w ust. 1 można dokonać
w zależności od rodzaju wydarzenia na stronie internetowej lub bezpośrednio na terenie Bramy
Poznania.
3. Organizator zastrzega, że w Imprezie może brać udział ograniczona liczba Uczestników.

III. Impreza

1. Wstęp na Teren jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie,
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika w związku
z Imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pozyskiwanie tego wizerunku i głosu
w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę. Uczestnikowi nie przysługują żadne
roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
2. Uczestnik Imprezy nie może spożywać alkoholu na Terenie Imprezy.
3. Na Terenie Imprezy zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.
4. Uczestnik Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków, mogących
spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe
ewentualne uszkodzenia słuchu lub utratę zdrowia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestników Imprezy nie przestrzegających
porządku, łamiących Regulamin, niszczących mienie oraz naruszających ogólnie przyjęte normy
zachowania w miejscach publicznych.
6. W trakcie Imprezy Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń pracowników
Organizatora.
7. Osoby poniżej 16. roku życia na Terenie Imprezy powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.

IV. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy oraz prawo do ustalenia
i zmiany programu Imprezy.
2. Wstęp na Teren Imprezy lub zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą
stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie
Imprezy.

