
 

REGULAMIN KLUBU STUDIO 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego 
uprzedzania.Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania 
wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na koncert/imprezę, która 
została odwołana. Bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest też zwrot pieniędzy w żadnym 
innym przypadku niż wymieniony powyżej. Posiadacz biletu ulgowego zobowiązany jest okazać 
ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja studencka)tuż przed wejściem na 
koncert/imprezę. 
Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami 
i dyrektywami, które będą umieszczone na bilecie, tablicy ogólnej lub w obu w/w miejscach 
jednocześnie do tego, co następuje: 

1. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu zakłócającemu ład i porządek publiczny przed 
wejściem na teren, na którym odbywać się będzie koncert/impreza lub w innych 
uzasadnionych przypadkach. 

2. Odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie, gdzie odbywa się impreza 
profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego 
sprzętu rejestrującego obraz/dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów 
fotograficznych (o ile wykonawca koncertu lub organizator imprezy nie postanowi inaczej) 

3. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego wezwać posiadacza biletu do 
właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa 
w koncercie/imprezie - wezwać do opuszczenia terenu imprezy i zastosować wszelkie 
dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. 

4. Zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty. 
5. Odmówić wstępu na koncert/imprezę posiadaczowi biletu, u którego stwierdzono posiadanie 

napojów alkoholowych, będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
broni, posiadaczowi butów okutych metalem oraz innych przedmiotów stwarzających 
zagrożenie dla pozostałych uczestników koncertu/imprezy. 

6. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na koncert/imprezę tylko w towarzystwie opiekuna 
prawnego lub za jego pisemną zgodą, okazana przy wejściu do klubu podczas kontroli 
biletów. 

7. Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących 
spowodować uszkodzenie słuchu. 

8. Kupujący bilet narażony jest na działanie świateł stroboskopowych, które będą 
wykorzystywane podczas imprezy (mogą doprowadzić do ataku epilepsji). 

9. Kupujący bilet zobowiązuje się nie wchodzić z napojami na teren, gdzie będzie odbywać się 
impreza. 

10.Posiadacz biletu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń 
służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas koncertu/imprezy. 

11.Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania 
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek. 

12.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. 

13.Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren koncertu/imprezy po opuszczeniu terenu 
nie uprawnia do ponownego wstępu na jego podstawie. 

14.Bilety na nienumerowane miejsca nie upoważniają do domagania się odszkodowania 
w przypadku słabej widoczności lub wszelkich niewygód spowodowanym miejscem 
siedzenia. 



W odpowiedzi na Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w 
trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor 
Sanitarny, przyjmuje się dodatkowo, że:  

1. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także na 
udostępnienie ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i Służbom Porządkowym. 
Powyższe dane osobowe uczestnika wydarzenia będą przetwarzane przez Organizatora do 
14 dni od daty rozpoczęcia imprezy. 

2. Uczestnik imprezy jest zobowiązany samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony 
osobistej. 

3. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa w trakcie wydarzenia.  
4. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do poddania się kontroli temperatury przez służby 

wyznaczone przez Organizatora. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy 
osobie, która nie podda się kontroli lub wynik kontroli wskaże wysoką temperaturę.  

5. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że według swojej najlepszej 
wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym.  

6. Uczestnik imprezy jest zobowiązany zajmowania miejsc siedzących z zachowaniem jednego 
wolnego miejsca między uczestnikami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca 
między uczestnikami nie dotyczy uczestnika, który:  
1. uczestniczy w imprezie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 
2. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, 
która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. 

3. zajmuje miejsce przygotowane przez Organizatora w sposób umożliwiający zachowanie 
dystansu społecznego. 

7. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego 
od innych uczestników, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  
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