
REGULAMIN   IMPREZY   NIEMASOWEJ  ”DJ  BATTLE” 

w dniu  25.01.2019 r. 

 

 

§  1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „DJ BATTLE” w dniu 

25.01.2019 r. zwanej dalej „imprezą”, której organizatorem jest Arena Operator Sp. z.o.o.        

z siedzibą przy ul. Bojkowskiej 59c , 44-100 Gliwice 

2. „DJ Battle” jest imprezą niemasową, muzyczno – taneczną, przeznaczoną dla osób 

pełnoletnich 

3. Dla osób przyjeżdżających na imprezę dostępny jest parking P5 - wjazd od strony ul. 

Akademickiej.  Dla pojazdów TAXI dostępny jest parking P4 – wjazd od ul. Akademickiej, 

usytuowany naprzeciw wejścia „C” do Hali Arena 

4. Wejście na teren organizowanej imprezy znajduje się po lewej stronie wejścia „C”, do którego 

prowadzą schody przy Małej Arenie 

5. Na czas trwania imprezy uczestnikom zezwala się na przebywanie na terenie obiektu Hali 

Arena Gliwice, jedynie w wyznaczonych miejscach i strefach 

6. Do dyspozycji gości – uczestników imprezy dostępne są wyznaczone strefy i pomieszczenia:     

- szatnia ( usytuowana w holu przy Małej Arenie),                                                                               

- sanitariaty  ( usytuowane w holu przy Małej Arenie ),                                                                      - 

strefa taneczna ( płyta główna w holu „C”, )                                                                                        

- pomieszczenia loży VIP  

( usytuowane w holu „C” oraz w holu budynku biurowego Hali Arena – wejście przez strefę 

gastronomiczną ),                                                                                                 

- strefa gastronomiczna ( usytuowana w holu budynku biurowego Hali Arena )  

- palarnia ( usytuowana przed wejściem na teren obiektu przy Małej Arenie ) 

- punkt medyczny ( usytuowany w holu „C”, wejście od lewej strony sceny ) 

7. Osoby przebywające na terenie imprezy, podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom 

niniejszego Regulaminu 

8. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminu obiektu Hali Arena 

9.  Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy 

a. przed wejściami na teren imprezy 

b. na stronie internetowej organizatora → www.arenagliwice.com   

 

 

 

http://www.arenaoperator.com/


 

§  2. Przeznaczenie terenu 

1. Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego 

Regulaminu 

2. Na terenie imprezy, uczestnicy mogą korzystać z wyznaczonej strefy tanecznej, oferty 

gastronomicznej w wyznaczonych strefach gastronomicznych i innych wyznaczonych przez 

organizatora stref 

3. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie 

wolnym 

 

§  3. Informacje szczegółowe 

    1.  W miejscu imprezy mogą przebywać oraz w niej uczestniczyć wyłącznie osoby  

  pełnoletnie 

 2. Impreza jest zamknięta, biletowana i płatna 

 3.  Podstawą uczestnictwa w imprezie jest zakup biletu wstępu w postaci opaski        

 noszonej przez uczestnika na nadgarstku. W przypadku zdjęcia opaski nie przysługuje 

 nowa opaska. 

  4. Osoby posiadające imienne zaproszenia, uprawnione są do wstępu na imprezę bez 

  uiszczenia opłaty za bilet wstępu 

 5. Szatnia na terenie imprezy jest obowiązkowa i płatna 

 6.  Do szatni przyjmowana jest na przechowanie jedynie odzież wierzchnia 

 7. Uczestnicy imprezy oddający odzież na przechowanie do szatni, zobowiązani są do 

 opróżnienia kieszeni z wszelkich przedmiotów wartościowych, gotówki oraz 

 dokumentów 

 8.  Arena Operator Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, 

 gotówkę lub dokumenty pozostawione przez właścicieli w kieszeniach odzieży 

 wierzchniej, przekazanej na przechowanie do szatni   

 9.  Na terenie organizowanej imprezy istnieje możliwość wynajęcia loży VIP  i podlega 

 opłacie w wysokości ustalonej przez organizatora 

 10. Informacje dotyczące sposobu wynajmu i opłaty za lożę VIP, przekazywane będą w 

 punktach gastronomicznych 

 11. Osoby zajmujące lożę VIP bez wykupienia tej usługi, mogą być wyproszone przez 

 obsługę z zajmowanej loży 

 12. Organizator zapewnia  Pracowników Ochrony oraz obsługę pomieszczeń szatni i 

 punktów  gastronomicznych 

 



 13. Pracownicy Ochrony są zobowiązani do usunięcia z terenu imprezy osoby nietrzeźwe, 

 które swoim zachowaniem zakłócają jej przebieg. W przypadku gdy podjęte działania 

 okażą się bezskuteczne, Pracownicy Ochrony występują o przeprowadzenie 

 interwencji przez funkcjonariuszy  Policji 

 14. W razie wypadku, zasłabnięcia osoby lub wystąpienia innych dolegliwości  

  zdrowotnych, należy zgłosić się do Pracowników Ochrony lub bezpośrednio do służb 

  medycznych pełniących dyżur w wyznaczonym pomieszczeniu na terenie  imprezy 

 15. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych pomiędzy uczestnikami imprezy, 

  należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Pracowników Ochrony, aby nie  

 dopuścić do wystąpienia zdarzenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego albo  

 mienia 

 16. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników 

 imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz  

 mienia  stanowiącego  własność  organizatora jak również do przestrzegania zasad 

 niniejszego regulaminu. 

 17. Organizator dopuszcza upusty cenowe, jako zabieg czasowy w ramach działań 

 marketingowych do wybranej grupy odbiorców   

 

§  4. Uprawnienia służb 

1. Pracownicy Ochrony są uprawnieni ( także przy użyciu środków technicznych ) do: 

a. sprawdzenia osób pod kątem posiadania biletu uprawniającego do uczestnictwa i 

przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia jego braku, wezwania tych osób do 

opuszczenia terenu imprezy 

b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości 

c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia ,że  

osoby te wnoszą  lub posiadają broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały 

wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, 

środki odurzające lub substancje psychotropowe 

d. wydawania poleceń do zachowania zgodnego z prawem osobom zakłócającym ład i porządek 

publiczny lub zachowującym się niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, a w 

przypadku niewykonania tych poleceń , wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy 

e. użycia siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony 

oraz stosowania innych środków przymusu bezpośredniego, wobec osób stwarzających 

swoim zachowaniem  zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz dóbr powierzonych 

ochronie na zasadach określonych w art.36 ustawy  z dnia 22 .08.1997 o ochronie osób i 

mienia ( Dz. U. 1997 Nr 114, poz.740 ) 

f. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie  

dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia 

2. Pracownicy Ochrony  mogą odmówić  wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim 

 osobom, które : 



a) nie podporządkowują się postanowieniom niniejszego regulaminu 

b) posiadają broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 

wyroby lub napoje alkoholowe , środki odurzające, substancje psychotropowe, 

dopalacze 

c) swoim zachowaniem  stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia swojego lub innych 

uczestników imprezy , a także stwarzają zagrożenie dla ładu i porządku publicznego 

d) nie będą w stanie w sposób jednoznaczny i wiarygodny wykazać, że są osobami 

pełnoletnimi 

Osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie zostaną wpuszczone na teren 

imprezy lub zostaną z niego wydalone, bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych na 

ten cel 

 

§  5. Obowiązki uczestników imprezy 

1. Każdy kto przebywa na imprezie powinien zachowywać się zgodnie z prawem, aby nie 

stwarzać zagrożenia dla siebie, innych osób oraz dla mienia 

2.  Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany stosować się do poleceń Pracowników Ochrony lub 

wezwanych na miejsce funkcjonariuszy Policji 

3.  Osoba, która nie wykonuje polecenia, wydanego  przez Pracowników Ochrony lub służby 

informacyjne na podstawie  obowiązujących przepisów, regulaminu obiektu lub regulaminu 

imprezy, podlega wydaleniu z obiektu 

4. Uczestnicy w czasie trwania imprezy mogą przebywać wyłącznie w miejscach dla nich 

wyznaczonych 

5. Uczestnik, który opuszcza teren obiektu, udając się do palarni jest świadomy tego, iż w 

przypadku przekroczenia w międzyczasie określonej liczby osób na terenie organizowanej 

imprezy, może nie zostać wpuszczony z powrotem na teren obiektu, do czasu ustania 

przeszkody uniemożliwiającej jego wpuszczenie 

6. Uczestnik, który zniszczy opaskę, będącą potwierdzeniem zakupu biletu , zostanie wyproszony 

z imprezy lub jeżeli powraca do obiektu z palarni  bez opaski , nie zostanie wpuszczony na 

teren obiektu 

7. Ponowną podstawą uczestnictwa w imprezie jest zakup nowego biletu wstępu 

 

§  6. Zakazy 

 1.  Zabrania się wnoszenia na teren imprezy: 

a) napojów alkoholowych 

b) butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji 

żrących, broni w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, 

wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych a także innych 

niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych 



c) środków odurzających, substancji psychotropowych, dopalaczy 

d) urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 db. 

2.  Podczas trwania imprezy zabrania się : 

  a ) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy 

  b ) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp. 

  c ) palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych 

  d ) naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub innych uczestników  

                              imprezy 

  e ) używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrycia twarzy, celem   

                                              uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby, w 

przypadku  popełniania                                             czynu zabronionego 

  f ) używania słownictwa powszechnie uważanego za wulgarne i obelżywe,  

                                                    śpiewania piosenek obscenicznych lub przyśpiewek 

klubów sportowych i                                                        znieważania jakichkolwiek osób 

  g ) wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla uczestników imprezy 

Przedmioty niebezpieczne, których posiadanie jest zabronione,  środki pirotechniczne, środki 

odurzające, które zostaną znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez 

Pracowników Ochrony,  zostaną zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom 

ścigania na ich żądanie. 

Osoby, przy których ujawnione będą środki odurzające, substancje psychotropowe, 

dopalacze, broń palna lub inne przedmioty, których posiadanie jest zabronione, zostaną 

ujęte i niezwłocznie przekazane funkcjonariuszom Policji 

 

§  7.  Odpowiedzialność 

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania  imprezy, 

podlegają odpowiedzialności wynikającej z przepisów Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń 

oraz innych przepisów mających zastosowanie w trakcie popełnienia czynu 

 2. Osoby, które dopuściły się wyrządzenia szkody w mieniu, zobowiązane są do poniesienia 

kosztów związanych z jego naprawą 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione na 

terenie, na którym odbywa się impreza 

 

§  8. Utrwalenie przebiegu imprezy 

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo  do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności 

rejestrowania zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk w celu zachowania bezpieczeństwa i przestrzegania regulaminu oraz 

obowiązujących przepisów podczas trwania imprezy, a także dla prawidłowego zebrania 



materiału dowodowego dla potrzeb postępowania, w przypadku zaistnienia zdarzenia gdzie 

naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawne 

2. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich 

wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy organizowanej przez Arena Operator Sp. z.o.o. 

dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń 

terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie, w 

ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży 

oraz informacji dotyczących imprezy 

 

 

         

         

       Arena Operator Sp. z o.o 

         

        


