Regulamin uczestnictwa w imprezach, których organizatorem jest Fundacja Betlehem Dom
Chleba z siedzibą w Zabrzu.

1. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu wydarzeń w ramach imprezy (koncertu,
widowiska lub innego wydarzenia artystycznego) przy pomocy urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk oraz jego emisji. Uczestnik wydarzeń przyjmuje do wiadomości, że udział
w wydarzeniach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne fotografowanie
i/lub filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego
wizerunku dla celów dokumentalnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych w związku z jakąkolwiek publikacją lub programem, w których zostanie
wykorzystane nagranie wydarzeń lub fotografie wykonane w trakcie trwania tych
wydarzeń.
2. Prawo do wstępu na teren imprezy mają osoby posiadające ważne zaproszenie bądź bilet
wydany przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy
bez wcześniejszego uprzedzenia.
3. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec
posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na
imprezę, które z przyczyn niezależnych od Organizatora zostały odwołane lub odbyły się
jedynie w części.
4. Bilet nie podlega zamianie. Możliwość zwrotu biletu dopuszcza się w przypadku: zmiany
daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy. Posiadacz biletu może zwrócić
bilet jedynie za okazaniem dowodu sprzedaży przed rozpoczęciem imprezy i otrzymać
sumę na jaką opiewał, w miejscu sprzedaży biletu przez Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. odmowy wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami
bezpieczeństwa,
b. w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zażądania, aby posiadacz
biletu opuścił teren imprezy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik
zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym
Regulaminem.
c. dokonania zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów
nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora.
d. odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku
rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub
części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się
jedynie w części.
6. Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia
dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
7. Wnoszenie alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.
8. W przypadku gdy impreza będzie imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dn.
20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych obowiązywał będzie regulamin
imprezy masowej wydany na podstawie art. 6 ust. 3 tej ustawy.

