REGULAMIN

Szanowni Klienci, niniejszy regulamin został sporządzony z myślą o utrzymaniu
wysokiego standardu lokalu oraz zapewnieniu Wam bezpieczeństwa i dobrej,
kulturalnej zabawy. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i uszanowanie decyzji
naszych pracowników, nawet w momentach, w których ich pogląd na daną sytuację
odbiega od Waszego. Jeśli poniŜszy regulamin nie odpowiada Wam, prosimy o
opuszczenie naszego lokalu.
Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do zabawy.
W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa agenci ochrony oraz pracownicy Strefy G2
są upowaŜnieni do:
- Legitymowania osób wchodzących na teren Strefy G2,
- Kontroli zawartości torebek, plecaków i innych przedmiotów wnoszonych na
teren Strefy G2

PRAWO WSTĘPU
1. Prawo wstępu na imprezy
(koncerty, dyskoteki, pokazy i
inne) organizowane przez Blues Sp.
Z.o.o w Strefie G2 mają:
a) Osoby, które ukończyły 18 lat i
posiadają waŜny bilet wstępu
na imprezę lub zaproszenie
wystawione przez organizatora,
b) Przedstawiciele prasy, radia i
innych mediów posiadający
waŜną akredytacje na imprezę,
c) Przedstawiciele słuŜb
państwowych i medycznych
uprawnionych do czynności
kontrolnych na podstawie
waŜnych legitymacji po
uzgodnieniu z przedstawicielem
organizatora.
2. Prawo wstępu na imprezy
organizowane przez osobę prawną
lub fizyczną, która wynajęła Strefę
G2 ustala najemca we własnym
zakresie zgodnie z Regulaminem
Klubu i ponosi za to pełną
odpowiedzialność prawną.
3. Na imprezy organizowane przez
Blues Sp.z.o.o w Strefie G2 wstępu
nie mają:
a) Osoby będące pod
wpływem alkoholu lub

innych środków
odurzających,
b) Osoby zachowujące się
niekulturalnie, wulgarnie
lub w sposób niebezpieczny
dla innych,
c) Osoby, u których
stwierdzono próbę
wniesienia na teren Strefy
G2 takich przedmiotów jak:
broń, substancje
narkotyczne, alkohol,
markery,
d) Osoby ubrane w odzieŜ
sportową (dres) oraz w
typowo sportowym obuwiu
(buty przeznaczone
wyłącznie do uprawiania
sportu),
e) Osoby wpisane do rejestru
prowadzonego przez
Komendanta Głównego
Policji,
f) Osoby, którym organizator
odmówił prawa wstępu na
imprezę. Organizator nie
ma obowiązku podawania
przyczyny odmowy wstępu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są
do bezwzględnego przestrzegania
niniejszego regulaminu, na terenie
Strefy G2 i parkingu.
2. Uczestnicy imprez masowych są
zobowiązani zachowywać się w
sposób nie zagraŜający
bezpieczeństwu innych osób.
3. Osoby do lat 18 obecne na imprezie
powinny znajdować się pod opieką
osób dorosłych.
4. Uczestnicy zobowiązani są do
bezwzględnego zastosowania się do
wskazań i poleceń słuŜb
porządkowych organizatora
imprezy oraz osób
odpowiedzialnych za imprezę.
5. Nad bezpieczeństwem uczestników
imprezy czuwać będą słuŜby
porządkowe organizatora.
6. W miejscu przeznaczonym do tańca
(parkiet) nie wolno:
- spoŜywać Ŝadnych napojów,
- wnosić Ŝadnych przedmiotów
szklanych typu butelki, szklanki oraz
inne,
- palić papierosów.
7. Zabrania się wnoszenia napojów
alkoholowych i środków
odurzających,
8. Zabrania się posiadania,
wnoszenia materiałów wybuchowych
oraz innych
przedmiotów i
narzędzi, które mogą zagraŜać
bezpieczeństwu uczestników
imprezy.
9. W przypadku zakwestionowania
przedmiotów, przy wnoszeniu ich na
teren imprezy,
będą one odbierane
przez słuŜby i przekazane
uprawnionym organom.
10. Uczestnicy imprezy zobowiązani
są do zastosowania się do
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wskazań i poleceń słuŜb
porządkowych organizatora.
Nieletni uczestnicy imprezy w
godzinach nocnych powinni być
pod opieką osób dorosłych.
Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia na obszary,
które nie są przeznaczone
dla uczestników imprez,
b) rzucanie wszelkimi
przedmiotami,
c) prowadzenie sprzedaŜy,
działań marketingowych,
reklamowania, akwizycji,
przeprowadzania zbiórek
pienięŜnych bez zgody
organizatora.
Osoby nie przestrzegające ustaleń
powyŜszego regulaminu i nie
stosujące się do poleceń słuŜb
porządkowych i informacyjnych
zostaną usunięte z terenu imprezy
i przekazane Policji.
W celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom
imprez, teren Strefy G2 i parking
jest monitorowany, a materiał
filmowy jest archiwizowany. W
przypadku stwierdzenia raŜących
naruszeń Regulaminu
zagraŜających bezpieczeństwu
uczestników imprez, materiał
dowodowy zostanie przekazany
uprawnionym organom.
W przypadku zaistnienia spraw
spornych nieregulowanych
niniejszym regulaminem, decyzje
podejmuje organizator.
Za nieprzestrzeganie regulaminu
grozi odpowiedzialność karna (art.
21 ust. 2 Ustawy o
bezpieczeństwie imprez
masowych z dnia 2 sierpnia 1998
roku).

