
REGULAMIN WYDARZENIA 
 

§1 
„Koncert” zwany będzie w dalszej części regulaminu „Wydarzeniem” 

 
§2 

Organizatorem Wydarzenia jest L2L Rafał Łaszek z siedzib  w Warszawie, przy ul. Lubaszki 10 lok. 17, 
02-720 Warszawa, NIP 5262768093, REGON: 361106546  

 
(dalej: „Organizator”).  

 
§3 

1. Wstę  na teren obiektu w zwi zku z Wydarzeniem  o kt rym mowa w  ar. 1 odbywa się  od 
warunkiem dostosowania się do  ostanowie   niniejszego Regulaminu wydanego  rzez 
Organizatora i na  odstawie biletu  - w) zakupionych w trybie s rzedaży online lub w s rzedaży 
stacjonarnej w autoryzowanych  unktach s rzedaży.  

2. Bilet u oważnia do jednorazowego wstę u na teren im rezy. 
3.  loś   miejsc dostę nych na każde z Wydarze  jest limitowana i w każdym z  rzy adk w ustalana 

z uwzględnieniem aktualnie obowi zuj cych  rze is w w zakresie ogranicze   nakaz w i 
zakaz w w zwi zku z wyst  ieniem stanu e idemii na terenie R .  

4. W trakcie Wydarzenia widzowie zobowi zani s  do zajmowania wył cznie wyznaczonych miejsc  
oraz  oruszania się w obiekcie zgodnie z  rzyjętymi założeniami natury organizacyjnej.  

5.  łużba ochrony Organizatora jest u rawniona do zwracania uwagi w  rzy adku naruszenia  rzez 
 oszczeg lnych widz w zasad zwi zanych z nakazem zachowania dystansu s ołecznego lub 
przebywania w miejscach nieudostę nionych dla widz w.  

6. Organizator może odm wi  wstę u na Wydarzenie a w szczeg lności zobowi zany jest zgodnie z 
 rze isami ustawy o bez iecze stwie im rez masowych odm wi  wstę u do  trefy  m rezy 
Masowej: 

a) osobom  wobec kt rych zostało wydane orzeczenie zakazuj ce wstę u na im rezę masow  
lub zobowi zuj ce do  owstrzymania się od  rzebywania w miejscach  rze rowadzania 
im rez masowych  wydane  rzez s d wobec skazanego w zwi zku z warunkowym 
zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na 
 odstawie art. 6  kt. 2 ustawy z dnia 26  aździernika 1982 r. o  ostę owaniu w s rawach 
nieletnich  a także osobom wobec kt rych został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w 
rozumieniu ustawy o bez iecze stwie im rez masowych, 

b) osobom  kt re odmawiaj   oddania się czynnościom  o kt rych mowa w § 4 pkt 2 
Regulaminu. 

c) osobie znajduj cej się  od widocznym w ływem alkoholu  środk w odurzaj cych  
 sychotro owych lub innych  odobnie działaj cych środk w  

d) osobie  osiadaj cej bro  lub inne niebez ieczne  rzedmioty  materiały wybuchowe  wyroby 
 irotechniczne  materiały  ożarowo niebez ieczne  na oje alkoholowe  środki odurzaj ce 
lub substancje psychotropowe. 

e) osobie zachowuj cej się agresywnie   rowokacyjnie albo w inny s os b stwarzaj cej 
zagrożenie dla bez iecze stwa lub  orz dku  ublicznego. 

7. Ocena  rzedmiot w i kwalifikowanie ich jako niebez iecznych należy do służb  orz dkowych 
oraz ochrony 

8. Na Terenie Wydarzenia zabrania się: 
a)  odejmowania działa  maj cych na celu  rzerwanie b dź zakł cenie  rzebiegu Wydarzenia; 
b) używania obraźliwego  wulgarnego słownictwa  głoszenia i wywieszania haseł o treściach 

wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konflikt w  w szczeg lności na tle 
rasowym  narodowościowym  religijnym  s ołecznym czy seksualnym; 

c) wywieszania niedo uszczonych wcześniej  rzez Organizatora trans arent w; 



d) rzucania przedmiotami; 
e) rozniecania ognia  a także  alenia tytoniu w miejscach  gdzie jest to niedo uszczalne; 
f) załatwiania  otrzeb fizjologicznych poza toaletami; 
g) zaśmiecania; 
h) blokowania wyjś  oraz dr g ewakuacyjnych; 
i) wnoszenia   osiadania  a także używania bezzałogowych statk w  owietrznych  dron w  

oraz innych obiekt w unosz cych się w  owietrzu; 
j) prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 

zarobkowej; 
k)  rowadzenia działalności reklamowej oraz  romocyjnej bez zgody Organizatora. 

9. Dodatkowo na Terenie Wydarzenia zabrania się: 
m) wnoszenia i używania deskorolek  longboard w   ojazd w jednośladowych  rolek, wrotek i 

wszelkich innych s rzęt w  odobnego rodzaju; 
n) wnoszenia jedzenia  z wył czeniem os b kt rych stan zdrowia wymaga s ecjalistycznej diety 

potwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 
o) wnoszenia na oj w  z wył czeniem na oj w w kartonowych o akowaniach o  ojemności 

do 200 ml; 
 ) w rowadzania  s w i innych zwierz t  za wyj tkiem  s w  rzewodnik w; 
q) wnoszenia  lecak w  walizek  a także toreb  owyżej 30 litr w; namiot w i  arawan w  

lod wek turystycznych  termos w  s rzętu s ortowego  latawc w; 
r) wnoszenia dużego  rzenośnego s rzętu graj cego. 
s) wnoszenia i używania kamer  s rzętu nagrywaj cego dźwięk i obraz oraz s rzętu 

fotograficznego mog cego mie   rofesjonalne zastosowanie  w tym a arat w z wymienn  
o tyk   a arat w z zoomem  owyżej 6x  statyw w  selfie stick w. Zdjęcia mog  by  
robione wył cznie dla cel w  rywatnych tak  aby nie zasłania  sceny nikomu na widowni 
ani nie  rzeszkadza  osobom będ cym w  obliżu; 

t) wnoszenia  arasolek z ostrym zako czeniem; 
u) wnoszenia leżak w   rzenośnych krzeseł i stolik w  dużych dmuchanych zabawek; 
v) wnoszenia i w rowadzania w zk w dziecięcych. 

10. Organizator na  odstawie ustawy o bez iecze stwie im rez masowych oraz w zakresie 
określonym t  ustaw  i  rze isami wykonawczymi jest u rawniony do utrwalania  rzebiegu 
Wydarzenia  a w szczeg lności zachowania os b  za  omoc  urz dze  rejestruj cych obraz i 
dźwięk. Materiały zgromadzone  odczas utrwalania  rzebiegu Wydarzenia  mog ce stanowi  
dowody  ozwalaj ce na wszczęcie  ostę owania karnego albo  ostę owania w s rawach o 
wykroczenia lub dowody maj ce znaczenie dla tocz cych się takich  ostę owa   Organizator 
niezwłocznie  rzekazuje  rokuratorowi rejonowemu lub  olicji właściwym ze względu na 
miejsce Wydarzenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia materiały  nie 
zawieraj ce dowod w  ozwalaj cych na wszczęcie  ostę owania karnego albo 
 ostę owania w s rawach o wykroczenia lub dowod w maj cych znaczenie dla tocz cych się 
takich  ostę owa    rzechowuje się  o zako czeniu Wydarzenia  rzez okres co najmniej 
jednego miesi ca  a nastę nie ulegaj  komisyjnemu zniszczeniu. 

11.  łużby  orz dkowe  legitymuj c się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu  s  
u rawnione zgodnie z  rze isami Ustawy o bez iecze stwie im rez masowych do: 

a) stwierdzania u rawnie  os b do przebywania w miejscu Wydarzenia, a w przypadku 
stwierdzenia braku takich u rawnie  - wezwania ich do opuszczenia terenu Wydarzenia; 

b) legitymowania os b w celu ustalenia ich tożsamości; 
c)  rzegl dania zawartości bagaży  odzieży os b  w  rzy adku  odejrzenia  że osoby te wnosz  

lub  osiadaj   rzedmioty niebezpieczne; 
d) wydawania  olece   orz dkowych osobom zakł caj cym  orz dek  ubliczny lub 

zachowuj cym się niezgodnie z Regulaminem  a w  rzy adku niewykonania tych  olece  - 
wezwania ich do opuszczenia miejsca Wydarzenia; 



e) ujęcia  w celu niezwłocznego  rzekazania  olicji  os b stwarzaj cych bez ośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego  a także chronionego mienia. 

12.  onadto  łużby  orz dkowe  legitymuj c się identyfikatorem umieszczonym w widocznym 
miejscu  s  u rawnione do użycia w  rzy adkach  o kt rych mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 
maja 2013r. o środkach  rzymusu bez ośredniego i broni  alnej  Dz. U. z 2019  oz. 2418)  
środk w  rzymusu bez ośredniego  o kt rych mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy; 

13.  racownikom Ochrony  rzysługuj  wszelkie u rawnienia wynikaj ce z ustawy o ochronie 
os b i mienia oraz innych akt w  rawnych  w tym u rawnienia do: 

a) ustalania u rawnie  do  rzebywania na terenie Wydarzenia oraz legitymowania os b w celu 
ustalenia ich tożsamości; 

b) wezwania os b do o uszczenia miejsca Wydarzenia w przypadku stwierdzenia braku 
u rawnie  do  rzebywania na terenie Wydarzenia albo stwierdzenia zakł cania  orz dku; 

c) ujęcia w granicach terenu Wydarzenia  os b stwarzaj cych w s os b oczywisty 
bez ośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego  a także chronionego mienia  w celu 
niezwłocznego oddania tych os b  olicji; 

d) użycia lub wykorzystania środk w  rzymusu bez ośredniego w granicach  rze is w ustawy 
o ochronie os b i mienia i  rze is w ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach  rzymusu 
bez ośredniego i broni  alnej  Dz. U. z 2019 r.  oz. 2418). 

14.  łużby  orz dkowe s  obowi zane usun   z miejsca Wydarzenia osoby  kt re swoim 
zachowaniem zakł caj   orz dek  ubliczny lub zachowuj  się niezgodnie z Regulaminem. W 
zakresie do uszczalnym  rzez ustawę o ochronie os b i mienia te same u rawnienia 
 rzysługuj  pracownikom Ochrony na terenie Wydarzenia. 

15. Członkowie  łużb  orz dkowych i Ochrony  w zależności od  otencjalnego ryzyka i  otrzeb  
mog  by  wy osażeni m.in. w: 
- ręczne wykrywacze metalu; 
- inne niezbędne i  rawnie dozwolone środki ochrony osobistej; 
- wzory bilet w  identyfikator w i za rosze . 

 
§4 

1. Wszyscy widzowie zobowi zani s  do stosowania się do aktualnie obowi zuj cych  rze is w 
 rawa w s rawie ustanowienia określonych ogranicze   nakaz w i zakaz w w zwi zku z 
wyst  ieniem stanu e idemii. Uczestnik wydarzenia zobowi zany jest do  osiadania w 
momencie wejścia na teren wydarzenia element w odzieży lub innych akcesori w 
pozwalaj cych na realizację wytycznych, np. maseczki.  

2. Zgodnie z wytycznymi MZ oraz     Organizator wydarzenia u rawniony jest do zbierania 
informacji dot. widza  - w) w zakresie niezbędnym do  rze rowadzenia  rzez służby sanitarne 
dochodzenia epidemicznego na wy adek stwierdzenia u uczestnika wydarzenia  rzy adku 
zachorowania na chorobę     R -Co -2. Zebrane niezbędne dane osobowe s   rzechowywane 
 rzez Organizatora  rzez okres 14 dni i ulegaj   zniszczeniu w  rzy adku braku stwierdzenia 
pozytywnego przypadku S R - Co -2 wśr d uczestnik w wydarzenia lub ulegaj    rzekazaniu 
właściwemu organowi sanitarnemu w celu  rze rowadzenia dochodzenia e idemicznego w 
przypadku zdiagnozowania pozytywnego przypadku SARS-Cov-2. Druk oświadczenia  jeżeli takie 
będzie konieczne w dniu wydarzenia zgodnie z  rze isami  rawa będzie wysłany  rzez 
organizatora na adres a-mail  odany  rzy zaku ie bilet w  rzed wydarzeniem lub zostanie 
udostę niony Widzom do  od isu  rzed Wydarzeniem. Organizator może  onadto ż da  od 
uczestnik w informacje na temat szcze ienia  w tym r wnież okazania ważnego Unijnego 
Certyfikatu Covid w zakresie szczepienia przeciw COVID-19 lub zaświadczenia o szczepieniu 
przeciw COVID-19. Certyfikat może by  okazany w formie elektronicznej lub papierowej, 
umożliwiaj cej weryfikację kodu QR certyfikatu. 

3. Każdy uczestnik wydarzenia zobowi zany jest do  rzekazania obsłudze w momencie wejścia do 
obiektu wydrukowanego i wy ełnionego oświadczenia.  



4. Jeżeli  rze isy  rawa obowi zuj ce w dniu wydarzenia narzuc  na organizatora 
obowi zek weryfikacji widz w  od k tem stanu zdrowia i/lub zaszcze ienia  rzeciw CO  D-
19, organizator zastrzega sobie prawo do w/w weryfikacji i wszelkich innych procedur 
narzuconych  rzez ustawodawcę. 

 
§5 

Na terenie Wydarzenia obowi zuje zakaz wnoszenia  s ożywania oraz udostę niania innym osobom 
alkoholu  na oj w oraz  rodukt w żywnościowych zaku ionych  oza terenem Wydarzenia.  alenie 
tytoniu   a ieros w elektronicznych i innych  okrewnych urz dze   jest możliwe tylko w 
wyznaczonych miejscach z zachowaniem nakazanego dystansu s ołecznego.  
 

§6 
1. Uczestnicy Wydarzenia s  zobowi zani do stosowania się do  ostanowie   niniejszego 

Regulaminu  Regulaminu obiektu  w kt rym wydarzenie się odbywa oraz do bież cych  olece   
obsługi wydawanych na  odstawie  owyższych regulacji. Wszelkie uwagi oraz  roblemy  owinny 
by   r wnież  zgłaszane obsłudze wydarzenia na bież co. 

2. Uczestnik Wydarzenia  kt ry naruszył  ostanowienia niniejszego regulaminu lub Regulaminu 
Obiektu może zosta  usunięty z terenu obiektu.  

 
§7 

Ceny zaku u bilet w mog  ulega  zmianom. Dla każdej transakcji obowi zuj ca jest cena 
wystę uj ca w momencie transakcji. 

 
§8 

 
1. Organizatorzy maj  obowi zek udostę ni   dane o kt rych mowa w  ar. 4 pkt 2 i 3  
u oważnionej kom rce sanitarnej w celu  rze rowadzenia dochodzenia epidemicznego. 
2. Organizatorowi  rzysługuje  rawo wi ż cej inter retacji  ostanowie  niniejszego regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie  rawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie  z 
zastrzeżeniem  że zmiana nie ograniczy  raw słusznie nabytych uczestnik w  z wył czeniem sytuacji  
gdy zmiana regulaminu będzie  odyktowana względami bez iecze stwa uczestnik w. Wszelkie 
zmiany zostan  udostę nione  ublicznie na stronie internetowej www.biletomat.pl i/lub  rzesłane na 
adres mailowy  odany  odczas zaku u bilet w.  
 

§9 
 

1. Podczas Wydarzenia Organizator będzie utrwalał  rzebieg niekt rych element w Wydarzenia 
w  ostaci obraz w cyfrowych  w  zwi zku z czym istnieje możliwoś  utrwalenia danych 
biometrycznych w  ostaci wizerunku twarzy  os b uczestnicz cych w Wydarzeniu. 
Wchodz c na teren Wydarzenia Uczestnicy wyrażaj  zgodę na  rzetwarzanie swoich  danych  
osobowych  w  rozumieniu   rze is w Roz orz dzenia   arlamentu Euro ejskiego i 
Rady2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s rawie ochrony os b fizycznych w zwi zku z 
 rzetwarzaniem danych osobowych i w s rawie swobodnego  rze ływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE  og lne roz orz dzenie o ochronie danych)  tzw. RODO   w 
celu  romocji  m rezy i działalności Organizatora. 

2. Dane osobowe Uczestnik w będ   rzetwarzane na  odstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - 
 rzetwarzanie jest niezbędne do cel w wynikaj cych z  rawnie uzasadnionych interes w 
realizowanych przez administratora, na potrzeby realizacji udziału Uczestnika w  m rezie 
oraz dla cel w bez iecze stwa. 

3.  dministratorem  dalej jako „ dministrator”) danych osobowych Uczestnik w jest L2L Rafał 
Łaszek z siedzib  w Warszawie, przy ul. Lubaszki 10 lok. 17, 02-720 Warszawa, NIP 

http://www.biletomat.pl/


5262768093, REGON: 361106546  kt ra będzie  rzetwarza  dane osobowe Uczestnik w w 
zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 

4. W zwi zku z uczestnictwem w  m rezie dane osobowe Uczestnik w zbierane s  w zakresie: 
a) imię  nazwisko  numer telefonu  adres e-mail, adres zamieszkania; 
b) danych biometrycznych w  ostaci wizerunku twarzy  os b uczestnicz cych w 

Imprezie, 
c) danych dotycz cych stanu zdrowia   odlegania szcze ieniu na SARS-CoV-2. 

5. Z  uwagi  na  za ewnienie  od owiedniej  organizacji  w  bież cych  s rawach  
dotycz cych działalności  dministratora  odbiorc   a stwa danych osobowych mog  
by : 

a) s  łki  owi zane ka itałowo z  dministratorem; 
b)  odmioty  rzetwarzaj ce  a stwa dane osobowe na zlecenie  dministratora; 
c) dostawcy usług  rawnych i doradczych ws ieraj cych  dministratora w 

dochodzeniu należytych roszcze   w szczeg lności kancelarie  rawne); 
d) dostawcy usług zao atruj cych  dministratora w rozwi zania techniczne oraz 

organizacyjne  ws ieraj ce  rocesy biznesowe  w szczeg lności dostawcy usług 
informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe). 

6. Dane osobowe Uczestnik w będ   rzetwarzane tak długo  jak długo będzie aktualny cel ich 
 rzetwarzania. W  rzy adku roszcze   dane osobowe Uczestnik w będ   rzetwarzane do 
momentu  rzedawnienia tych roszcze   wynikaj cego z Kodeksu cywilnego lub  rze is w 
 odatkowych.  o u ływie tych termin w dane Uczestnik w będ  usuwane lub  oddawane 
anonimizacji. 

7.  odanie  rzez Uczestnik w danych osobowych jest dobrowolne  aczkolwiek niezbędne do 
uczestnictwa w Imprezie. 

 
 

§ 10 
 

1. W  rzy adku konieczności  rzeniesienia wydarzenia  rzez Organizatora na inn  datę ze względu 
na obowi zuj ce obostrzenia sanitarne lub okoliczności zwi zane z  andemi  CO  D19 wszystkie 
zaku ione  rzed zmian  daty bilety zachowaj  ważnoś  na nowy termin. 

2. W takiej sytuacji osobom  kt re zaku iły bilety  rzed ogłoszeniem zmiany terminu będzie 
 rzysługiwał zwrot środk w.  

3. Zwrot bilet w będzie możliwy na 14 dni  rzed now  dat  wydarzenia za  ośrednictwem linku 
wysłanego  rzez bileterię drog  mailow  wraz z wiadomości  o nowej dacie wydarzenia oraz 
bez ośrednio  od adresem mailowym witaj@biletomat. l. 

 

 


