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IMPREZA 

  
1. Plenerowe wydarzenie muzyczne „Rave Internat Open Air” (wydarzenie  zwane  będzie 
dalej  także:  „Imprezą”)  jest  wydarzeniem artystycznym (koncert, performance), 
odbywającym się na terenie dawnego pałacu barokowego, ul. Wrocławska 6, 56-416 
Twardogóra. 
2. Impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu  ustawy  z  dnia  20  marca  2009  r.  o 
bezpieczeństwie imprez masowych. 
3. Podczas Imprezy uczestnicy zobowiązani są stosować się do niniejszego regulaminu jak 
również do wszelkich regulaminów obiektu, na których Impreza się odbywa.  
4. Uczestnicząc  w  Imprezie  uczestnik  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  niniejszym 
regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 

ORGANIZATOR ORAZ DANE KONTAKTOWE 
 

5. Organizatorem Imprezy jest Level Hype, adres do doręczeń ul. Dyrekcyjna 37/17 50-528 
Wrocław, REGON: 385927885; NIP: 9111949338.  
6. Organizator Imprezy dalej będzie zwany „Organizatorem”. 
7. Przedstawiciele Organizatora  podczas  Imprezy  będą  posiadali  stosowne identyfikatory. 
8. Kontakt z Organizatorem możliwy jest; a) mailowo pod adresem: hi@levelhype.com; b) 
telefonicznie pod numerem telefonu: 576 774 587. 
 

UCZESTNICTWO W IMPREZIE 
 

9. Impreza jest wydarzeniem biletowanym. 
10. Wstęp na Imprezę jest możliwy wyłącznie po okazaniu biletu wstępu lub zaproszenia 
wydanych przez Organizatora lub we współpracy z nim. 
11. W przypadku gdy bilet wstępu przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie 
wymieniony na Identyfikator (opaskę) każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje 
tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem (opaską) umocowanym na trwałe na 
ręku. 
12. Organizator ma prawo odmówić wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu, 
środków odurzających lub zachowującym się w sposób stanowiący zagrożenia dla 
bezpieczeństwa innych uczestników Imprezy. 
13. W Imprezie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie pod opieką 
swoich opiekunów prawnych.  
14. Uczestnicy  Imprezy  zobowiązani  są  stosować  się  do  poleceń  przedstawicieli 
Organizatora oraz przedstawicieli zarządcy obiektów, w których Impreza się odbywa, 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Imprezy. 
 

mailto:hi@levelhype.com


BEZPIECZEŃSTWO 
  

15. Organizator   zapewnia   przestrzeganie przez   swoich   przedstawicieli wszelkich 
procedur bezpieczeństwa i BHP. 
16. Na  Imprezę  nie  wolno  wnosić  żadnych  przedmiotów  mogących  stanowić 
niebezpieczeństwo dla innych uczestników Imprezy.  
W szczególności zakaz dotyczy: 

a) broni palnej i innej; 
b) ostrych narzędzi; 
c) środków pirotechnicznych i materiałów wybuchowych lub łatwopalnych; 
d) szklanych butelek oraz innych szklanych przedmiotów. 

17. Na Imprezę nie wolno wnosić alkoholu ani żadnego rodzaju środków odurzających. 
18. Na Imprezę nie wolno wprowadzać zwierząt.  
19. Organizator  uprawniony  jest  do  podjęcia  wszelkich  środków,  które  okażą  się 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Imprezy, co w szczególności 
dotyczy wyproszenia z Imprezy osób nie zachowujących norm bezpieczeństwa. 
20. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 
obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób 
obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane 
jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 
znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z 
pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 
21. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, 
które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z 
Regulaminem. 
 

RESTRYKCJE SANITARNE W TRAKCIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO WIRUSA 
SARS-CoV-2 

 
22. Uczestnik Imprezy ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zobowiązany jest do 
samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej, tj. maseczkę lub część 
garderoby zasłaniającą usta i nos. 
23. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przed wejściem na teren imprezy złożyć pisemne 
oświadczenie lub wcześniej drogą elektroniczną (wg. instrukcji organizatora przesłanych 
przez Organizatora drogą mailową) stwierdzające, że uczestnik, według swojej najlepszej 
wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym. W oświadczeniu należy przekazać Organizatorowi dane kontaktowe 
(adres zamieszkania oraz nr. telefonu komórkowego), które Organizator jest zobowiązany 
przekazać  Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku 
wystąpienia zagrożenie epidemiologicznego podczas Imprezy. Dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z zasadami RODO/GDPR, użyte tylko na życzenie Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego oraz będą przechowywane do 2 tygodni po dacie odbycia się 
Imprezy. Nabywca biletu, który nie spełni powyższego obowiązku nie zostanie wpuszczony 
na teren imprezy i nie przysługiwać mu będzie zwrot środków przeznaczonych na zakup 
biletu. 



24. Uczestnicy Imprezy zobowiązani się do zachowywania dystansu min. 1,5 m od osób, z 
którymi nie dzielą gospodarstwa domowego.  
25. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy. 
26. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jaki i poleceń Organizatora 
oraz służb porządkowych i informacyjnych. 
 

UTRWALANIE ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 

27. Wszelkie  prawa  autorskie  oraz  prawa  pokrewne  do  utworów  wykonywanych, 
odtwarzanych,  wyświetlanych  itd.  podczas  Imprezy  należą  do  podmiotów uprawnionych. 
28. Organizator  nie  przenosi  w/w  praw  w  żadnym  stopniu  ani  w  żadnej  części  na 
uczestników Imprezy ani nie udziela im żadnego rodzaju licencji. 
29. Podczas trwania Imprezy obowiązuje zakaz wykonywania przez uczestników Imprezy 
nagrań wideo i rejestrowania dźwięku. 
30. Na Imprezę nie wolno wnosić kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu 
fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną 
optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie 
statywów, oraz tzw. selfie sticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. 
Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać 
osobom stojącym w pobliżu. 
31. Niezależnie od postanowień powyższych, uczestnicy Imprezy podlegają regulacjom 
wewnętrznym pochodzącym od zarządcy obiektów, w których Impreza się odbywa. 
32. Organizator  ma  prawo  utrwalać  przebieg  Imprezy  w  formie  materiałów 
fotograficznych oraz nagrań wideo. Poprzez uczestnictwo w Imprezie uczestnik godzi się z 
tym, że jego wizerunek może zostać utrwalony w celach dokumentacyjnych oraz 
promocyjnych  Organizatora,jego partnerów oraz kontrahentów. Uczestnik godzi się nadto 
na   takie   wykorzystanie  tego  wizerunku  bez  ograniczeń  czasowych  i terytorialnych,  na 
wszystkich  znanych  w  dniu  odbywania  się  Imprezy  polach eksploatacji (bez prawa do 
wynagrodzenia). 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
 

33. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie zapewnienia uczestnikom 
Imprezy  bezpieczeństwa  na  ogólnie przyjętych zasadach i  obowiązujących przepisach 
BHP. 
34. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  na  osobach  lub  mieniu 
wyrządzone uczestnikom Imprezy, jeżeli przyczynili się oni do ich powstania swoim 
zachowaniem lub zaniechaniem bądź jeśli powstanie tych szkód było wynikiem siły wyższej 
lub  działań  osób  trzecich,  za  które  Organizator  nie  odpowiada  (w szczególności innych 
uczestników Imprezy).  
35. Opiekunowie  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  i  zachowanie 
osób znajdujących się pod ich opieką(w szczególności osób niepełnoletnich. 
36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych 
punktach sprzedaży, które podane są przez organizatora w oficjalnej komunikacji imprezy. 
37. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu. 



38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
39. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.  
40. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator. 
41. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 
   a) na stronie internetowej www.levelhype.com 
   b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy; 
   c) przy wejściu na teren Imprezy; 
   d) na stronach internetowych oficjalnych dystrybutorów imprezy. 
42. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa 
oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
43. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy. 
44. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z 
uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa 
Uczestnikom Imprezy. 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.07.2020 roku. 
 

Wrocław, dnia 28.07.2020 roku. 


