REGULAMIN IMPREZY
„KRZYSZTOF SKIBA SHOW”

1. Organizatorem imprez jest spółka Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w
Gdańsku (KRS: KRS:0000038362) (zwana dalej „Organizatorem”).
2. KRZYSZTOF SKIBA SHOW zwane dalej Seansem odbywać się będzie w Gdańsku
Sobieszewnie przy ul. Turystycznej.
3. Seanse będą się odbywały zgodnie z programem dostępnym na stronie internetowej
https://podniebnybazar.gcb.visitgdansk.com/

4. Każdorazowe uczestnictwo w Seansie jest bezpłatne.
5. Każdy Uczestnik Seansu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania
Regulaminu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych towarzyszących Targowisku
Podniebny Bazar w Gdańsku w przedmiocie wytycznych i obowiązków związanych z
przeciwdziałaniem rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).
6. Na terenie Seansu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym
papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywanie
zabronionych prawem używek.
7. Na terenie Seansu nie będzie działała gastronomia. Każdy uczestnik podczas Seansu
powinien przebywać w wyznaczonym sektorze. Dopuszczalny jest ruch pieszy
wyłącznie w celu skorzystania z sanitariatów.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania
Seansu, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody
poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na terenie Seansu.
9. Osoby małoletnie powinny przebywać na terenie Seansu pod opieką osoby dorosłej.
10. Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez
niego upoważnione mogą ̨ odmówić wstępu na teren Seansu bez podawania
uzasadnienia:
a. osobom zachowującym się agresywnie,
b. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu
środków odurzających,
c. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób i mienia.
11. Ze względu na plenerowy charakter Seansu Organizator nie odpowiada za dyskomfort
uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
12. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia spektaklu na inny dzień ze względów
bezpieczeństwa lub wystąpienia złych niekorzystnych warunków atmosferycznych (np.
prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr).
13. W trakcie Seansu zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie Seansu wszelkimi
urządzeniami elektronicznymi, w tym transmitowania Seansu na żywo przy pomocy
serwisów społecznościowych czy innych platform o podobnym charakterze.
14. Uczestnicy Seansu mają obowiązek natychmiastowego stosowania się do poleceń
obsługi wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane na bieżąco
obsłudze wydarzenia.
15. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren
Seansu zgodnie z poleceniami obsługi.
16. Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązany jest, na
wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu Seansu.

17. Organizator zastrzega prawo do wykonywania nagrań filmowych oraz zdjęć.
Wizerunek uczestnika wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów: dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych,
marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na
wszelkich polach eksploatacji, w tym: ogłoszeniach, plakatach, prasie, Internecie,
portalach społecznościowych i itp..
18. Uczestnictwo w Seansie skutkuje akceptacją niniejszego Regulaminu, a tym samym
wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku.
19. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym
czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników,
z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami
bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną ̨ udostępnione publicznie na
stronie internetowej https://podniebnybazar.gcb.visitgdansk.com/
21. We wszystkich sprawach niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.

