
1. Organizatorem Projektu jest Estrada Poznańska z siedzibą, ul. Masztalarska 8, 61 – 767 Poznań NIP: 777 00 02 010

 (dalej: Organizator), tel. +48 61 852 88 33, www.estrada.poznan.pl

2. Uczestnikami wydarzenia mogą być osoby:

 • pełnoletnie;

 • nieletnie, które ukończyły 14 lat za zgodą wyrażoną pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego; 

 • nieletnie do ukończenia 14 lat pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w filmach

 i fotografiach wykonanych podczas Wydarzenia, które mogą zostać wykorzystywane w celach promocyjnych i reklamowych

 Organizatora oraz Sponsorów i Partnerów. Udział w Wydarzeniu z dzieckiem lub wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 2

 jest równoznaczne z udzieleniem powyższej zgody w imieniu dziecka.

4. Udział w wydarzeniach oznacza zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworów stworzonych przez uczestnika w związku

 z wydarzeniem. Zgoda jest równoznaczna z udzieleniem Estradzie Poznańskiej nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie

 licencji na wykorzystanie tych utworów w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z działalnością Estrady Poznańskiej

 poprzez wprowadzenie do sieci, pamięci komputera, wstawianie, zwielokrotnianie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, 

 by każdy mógł mieć do utworu dostęp. Uczestnik wyraża także zgodę na wykorzystywanie praw zależnych do utworów.

5. Wydarzenia nie są imprezami masowymi w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych.

6. Teren, na którym odbywa się Wydarzenie, otwierany jest 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.

7. Na Terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych

 narzędzi, materiałów łatwopalnych), przedmiotów o dużych gabarytach (np. walizek), przedmiotów szklanych oraz wnoszenia

 i spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.

8. Na całym Terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów

 o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.

9. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowujące się agresywnie nie będą wpuszczane na Teren Wydarzenia

 albo zostaną wyproszone.

10. Pracownik obsługi Wydarzenia ma prawo odmówić wstępu na Teren Wydarzenia lub wyprosić osobę zachowującą się agresywnie,

 wulgarnie, w inny sposób zagrażający uczestnikom lub pracownikom. 

11. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do poszanowania mienia znajdującego się w miejscu odbywania się wydarzenia i ponosi

 odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem. 

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zostawione na terenie Wydarzenia.

13. Estrada Poznańska nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z siłą wyższą, w szczególności dotyczące warunków

 atmosferycznych, strajków, przerw w dostawie energii elektrycznej czy mediów spowodowanych awarią oraz innych

 podobnych zdarzeń.

14. Organizator zastrzega prawo zmiany postanowień Regulaminu. 

Regulamin Uczestnictwa 




