
REGULAMIN IMPREZY 

Siatkarskie Andrzejki 
Niniejszy regulamin obowiązuje w dniach 23.11.2019 r. —  24.11.2019 r, 

§1 Podstawowe definicje 
1. “Uczestnik” — oznacza każdą osobę, znajdującą się na terenie imprezy Hotelu i 

Restauracji Constancja, przy ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 28 w 
Częstochowie, która uiściła opłatę za uczestnictwo w imprezie u organizatora 
imprezy. 

2. “Organizator” — oznacza Stowarzyszenie Twój Plus. 
3. “Teren imprezy” — Hotel i Restaurację Constancja przy ul. Marszałka Edwarda 

Rydza-Śmigłego 28 w Częstochowie w dniach 23.11.2019 r. —  24.11.2019 r, między 
godziną 18:30, a 05:30. 

§2 Regulamin 
1. Niniejszy regulamin wydany zostaje na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 
2. Adresatami regulaminu są uczestnicy, którzy przebywają na terenie imprezy w 

dniach jego obowiązywania. 
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu hotelowego/restauracji, 

który dostępny jest w recepcji hotelu oraz do wglądu podczas trwania imprezy. 
4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i 

korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza. 
5. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Stowarzyszenia (275,00 zł), 

co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Dochód z imprezy w 
całości przekazany jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

6. Impreza organizowana jest w obrębie przylegających do siebie dwóch sal 
restauracyjnych, o przydzieleniu miejsca decyduje kolejność wpłat. 

7. Do przebywania na terenie imprezy są uczestnicy, którzy uiścili opłatę za bilet 
wstępu. Uczestnicy, którzy nie są uprawnieni do przebywania na terenie imprezy 
zostaną poproszone o natychmiastowe jego opuszczenie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłaty bez podania przyczyny. 
9. Uczestnicy mają prawo do wniesienia własnego alkoholu na teren imprezy lub do 

zakupienia go w barze hotelowym. 
10. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub podobnie działających, broni lub innych niebezpiecznych 
przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, materiałów 
pożarowo niebezpiecznych. 

11. Zabrania się dewastacji i powodowania zniszczeń na terenie imprezy. Za 
spowodowane szkody wyrządzone z własnej winy podczas trwania imprezy 
odpowiedzialny jest Uczestnik. Wysokość szkody, zgodnie z przepisami prawa, 



zostanie ustalona w protokole sporządzonym przez pracowników Hotelu w obecności 
Uczestnika. 

12. Zabrania się wprowadzania na teren imprezy zwierząt. 
13. Uczestnikom zabrania się samowolnego wstępu na scenę oraz zaplecze 

techniczno-socjalne dla wykonawców i obsługi. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren imprezy oraz prawo 

do poproszenia o natychmiastowe jego opuszczenie w przypadku dewiacyjnych 
zachowań uczestników.  

15. Organizator, w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi, uprawniony 
jest do utrwalenia imprezy i jej uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. 

16. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób 
przebywających na imprezie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony 
dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

17. Nie zapoznanie się przez Uczestnika z regulaminem nie zwalnia go z obowiązku jego 
przestrzegania na terenie imprezy. 


