
 
 
 
 

 
 

Regulamin imprezy 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do poniższych czynności: 
. 

a. Odmówienia wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym lub 
wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków, zachowujące się 
agresywnie, odmawiające poddania się kontroli odzieży i bagażu oraz wobec których została 
orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe. 

b. Odmówienia wstępu na teren imprezy posiadaczom biletu, u których stwierdzono posiadanie 
napojów – w tym w zamkniętych opakowaniach, broni i niebezpiecznych przedmiotów w 
tym: materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, substancji żrących, środków 
odurzających  i substancji psychotropowych, noszących buty o metalowych zakończeniach,  
oraz jakiekolwiek inne przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie.  

c. Odmówienia ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy 
d. Odmówienia pozwolenia na wniesienie na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy 

aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio-video. 
e. Żądania, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby to 

zarządzenie zostało wykonane. 
f. Dokonania zmian w programie i przebiegu koncertu bądź jego odwołanie bez rekompensaty 

lub z za rekompensatą opiewającą na sumę nie większą niż cena biletu . 
 
 

2. Uczestnik imprezy może przebywać w jej trakcie tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 
Miejscami nie przeznaczonymi dla publiczności są w szczególności zaplecze techniczne, scena, 
zaplecze za sceną, miejsce odgrodzone.   

 
3. Do kontroli tożsamości oraz przeszukiwania upoważnieni są jedynie pracownicy służby porządkowej i 

informacyjnej wykonujący zabezpieczenie imprezy, posiadający odpowiednie identyfikatory 
zawierające dane osobowe pracownika służby porządkowej lub informacyjnej, nr ewidencyjny, nazwę i 
pieczęć wystawcy oraz datę ważności. 

  
4. Osoby niszczące mienie, zakłócające przebieg imprezy, stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, łamiące postanowienia niniejszego regulaminu bądź nie stosujące się do poleceń służby 
porządkowej i informacyjnej – będą usuwane z terenu imprezy lub ujmowane w celu 
natychmiastowego przekazania Policji. 

 
5. Organizator imprezy zakazuje parkowania samochodów  w miejscach utrudniających ewakuację i 

przepustowość. Pojazdy nieprawidłowo  zaparkowane będą usuwane na koszt ich użytkownika. 
 

6. Posiadacze biletu mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków, mogących 
spowodować uszkodzenie słuchu. 

 
7. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy  

i imprez w przyszłych latach, organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na 
terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych 

 
8. Regulamin imprezy zostanie zamieszczony na tablicach informacyjnych przy wejściu na teren 

imprezy, na biletach oraz na stronie internetowej wydarzenia (www.juwenalia.krakow.pl).  
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