
Regulamin uczestnictwa w imprezie Koncert zespołu NOCNY KOCHANEK 2022 

1. Organizatorem koncertu zwanego dalej "Imprezą" jest DLF INVEST SP. Z O.O. z siedzibą w 
BAŁTOWIE – Bałtów 7, 27-423 Bałtów., zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Wstęp na teren imprezy przysługuje tylko posiadaczowi ważnego biletu zakupionego w 
bileteriach autoryzowanych przez DLF INVEST Sp. z o.o. Organizator informuje, że bilet 
posiadany przez uczestnika imprezy masowej upoważnia do jednorazowego wstępu na teren 
imprezy. 

3. Uczestnik imprezy jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu, 
przepisów prawa, a także wszelkich wydawanych przez przedstawiciela Organizatora 
postanowień i zaleceń związanych z organizacją i przebiegiem imprezy. 

4. Organizator ma prawo wobec osób uczestniczących w imprezie, przy wejściu na teren 
imprezy, a także w jej trakcie: 

o sprawdzić uprawnienia do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku 
stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwać taką osobę do opuszczenia imprezy 
masowej 

o legitymowania w celu ustalenia ich tożsamości i oraz daty urodzenia 
o przeglądania zawartości bagaży i odzieży a w przypadku podejrzenia, że osoby te 

wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 5 niniejszego 
regulaminu prosić o opuszczenie imprezy 

o wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku 
niewykonania tych poleceń - wezwanie ich do opuszczenia imprezy masowej 

o ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia 

5. Organizator odmówi wstępu na teren imprezy masowej osobie: 
o u której stwierdzono posiadanie broni, noszącą buty o metalowych zakończeniach 

oraz posiadającą jakiekolwiek inne przedmioty niebezpieczne (puszki, opakowania 
szklane, napoje), które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników imprezy, 
oraz w innych uzasadnionych przypadkach 

o co do której obowiązuje orzeczony przez sąd środek karny w postaci zakazu wstępu 
na imprezę masową lub nakaz powstrzymania się od przebywania w miejscach 
przeprowadzania imprez masowych, na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 
października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity 
opublikowany w Dz.U. z 2016 poz. 1654, z 2017 poz. 773  z późniejszymi zmianami) 

o odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 4 regulaminu 
o będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, lub 

wnoszącej na teren imprezy ww. środki odurzające 
6. Organizator usunie z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, które swoim zachowanie 

zakłócać będą porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym regulaminem i 
zastosuje odpowiednie środki, aby zarządzenie zostało wykonane. 

7. Organizator zabrania wniesienia na teren imprezy alkoholu, środków odurzających oraz 
wszelkich innych rzeczy mogących pozostawać w sprzeczności z regulaminem imprezy i 
ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity 
opublikowany w Dz. U. z 2017r. poz. 1160, z 2018r. poz.138, 310 z późniejszymi zmianami). 

8. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w 
szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 



umożliwiającego późniejszą identyfikację osób naruszających przepisy prawa i mogącego 
stanowić dowody pozwalające na wszczęcie wobec tych osób postępowania karnego albo 
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się 
takich postępowań. 

9. Przekraczają bramy imprezy masowej jednocześnie każda osoba zatwierdza znajomość 
niniejszego regulaminu imprezy i potwierdza swoją tożsamość jako jej uczestnik. Tym samym 
zgadza się na filmowanie oraz wykorzystanie tych ujęć do produkcji materiału filmowego z 
imprezy, jak i wykorzystania wizerunku osób do promocji. 

UWAGA! Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywania w strefie dźwięków 
mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 

 


