
 

 


REGULAMIN WYDARZEŃ ILLEGALBREAKS


1. REGULAMIN WYDARZEŃ ( zwany dalej „ Regulaminem”) obejmuje wszystkie imprezy 
rozrywkowe oraz wydarzenia artystyczno-kulturalne (zwane dalej „Wydarzeniem”) 
organizowane przez agencję mu- zyczną ILLEGALBREAKS Dawid Należyty, z siedzibą przy ul. 
Międzygwiezdna 3b, 80-299 Gdańsk, e-mail : info@illegalbreaks.com (zwaną dalej 
„Organizatorem”) a także osoby przebywające na terenie Wydarzenia (zane dalej dalej 
„Uczestnikami”).


2. Organizator zapewnia prawidłowy przebieg Wydarzenia, poprzez zapewnienie odpowiednich 
zezwoleń, ochrony, obsługi i produkcji oraz zgodność Wydarzenia z wymogami sanitarno-
epidemiologicznymi wynikającymi z aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia określonych ograni- czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii > https://www.gov.pl/


3. Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń i nakazów wydawanych przez Organizatora 
( odpowiednią obsługę), tj. służby porządkowe , informacyjne a w szczególności pracowników 
ochrony, posiadających odpowiedni identyfikator w widocznym miejscu.


4. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa, 
a w szczególności do respektowania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz 
przepisów prawa karnego i wykroczeń oraz aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii > https://www.gov.- pl/.


5.  Do uczestnictwa w Wydarzeniu zostają dopuszczone wyłącznie osoby, które przedstawią 
oryginalny nie wykorzystany bilet wstępu lub zaproszenie Organizatora. Organizator zastrzega 
możliwość wymiany biletu lub zaproszenia na odpowiednią opaskę, pieczątkę lub identyfikator 
a także weryfikacji tożsamości uczestnika przez wyznaczoną obsługę przy wejściu na teren 
Wydarzenia.


6. Wyłącznym dystrybutorem biletów na Wydarzenia Organizatora są www.biletomat.pl oraz 
www.ekobilet.pl. Przy zakupie biletu  może być wymagane uzupełnienie checkbox. 


7. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany do posiadania przy sobie ważnego dokumentu 
tożsamości zawierającego imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer seryjny i dane organu 
wydającego ( dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta rezydenta długoterminowego UE, 
legitymacja szkolna, legitymacja studencka itp) umożliwiającego jego identyfikację.


8. Małoletni uczestnik wydarzenia dodatkowo zobowiązany jest do przekazania organizatorowi 
( przy wejściu na wydarzenie ) wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI OPIEKUNA PRAWNEGO ZA UCZESTNIKA IMPREZY. Oświadczenie 
dostępne jest tutaj > https://bit.ly/2V2jBGw lub przy wejściu na teren Wydarzenia.


9. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania porządku i bezpieczeństwa na terenie Wydarzenia, 
w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren Wydarzenia i tereny 
przyległe ; ostrych przed- miotów i narzędzi (noże, szkło, żyletki, brzytwy etc.), broni palnej i 
broni pneumatycznej, metalowych przed- miotów, opakowań i narzędzi o metalowym 
zakończeniu (młotki, łańcuchy, sztućce, puszki itp.), materiałów i płynów łatwopalnych, 
wybuchowych i pirotechnicznych, narkotyków, środków psychotropowych oraz odurzających, 
gazów łzawiących, substancji trujących i żrących, alkoholu za wyjątkiem alkoholu 
zakupionego na terenie Wydarzenia :) Organizator zakazuje ponadto przekraczania barierek 

https://www.gov.pl/
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lub innych oznaczeń oddzielających Uczestników i artystów, rzucania przedmiotami, 
wylewania lub rozpylania substancji, palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów poza 
wyznaczonymi strefami dla palących.


10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Wydarzenia oraz użycia w 
trakcie Wydarzenia aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu 
nagrywającego audio-video.


11. Bilet lub zaproszenie upoważnia do jednorazowego wstępu na Wydarzenie. Opuszczenie 
terenu Wydarzenia wiąże się z koniecznością ponownego zakupu biletu wstępu.


12. Uczestnik Wydarzenia odpowiada za szkody powstałe w czasie trwania Wydarzenia ze swojej 
winy jak i z winy osoby, nad którą sprawuje opiekę w trakcie Wydarzenia.


13. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy z dnia 26 października 1982 
r. o wy- chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


14. Uczestnicy Wydarzenia mogą̨ być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków i 
świateł, mogących spowodować uszkodzenie słuchu lub wpłynąć na stan zdrowia. Poprzez 
przystąpienie do udziału w Wy- darzeniu uczestnik oświadcza znana jest mu ta informacja i 
uczestniczy w Wydarzeniu na własne ryzyko.


15. Teren Wydarzenia może być objęty systemem kamer, utrwalających obraz i dźwięk , który 
może służyć do rejestracji przebiegu Wydarzenia, działań podejmowanych przez Uczestników 
oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy.


16. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia w rozumieniu RODO jest 
illegalbreaks Dawid Należyty , ul. Międzygwiezdna 3b , 80-299 Gdańsk NIP 554 115 2066 , 
REGON 093214616 .


17. Odbiorcami danych osobowych mogą być: firmy zapewniające wsparcie IT dla Organizatora, 
organy publiczne, co do których istnieje obowiązek udostępniania danych, oraz odpowiednie 
służby sanitarno-epidemiologiczne. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych), informujemy że:


a) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych.

b) Dane będą przetwarzane przez ILLEGALBREAKS przez okres 14 dni od dnia rozpoczęcia 
wydarzenia którego dotyczą.

c) Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. d) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania.

Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, lecz nie okazanie lub nie przekazanie 
dokumentu , o którym mowa w pkt 5 lub 8 Regulaminu uniemożliwia realizację biletu i wstęp na 
Wydarzenie.

18. Przystąpienie do udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o 
zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

19. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora http://www.illegalbreaks.com/do-
pobrania oraz przy wejściu na teren Wydarzenia. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do 
Regulaminu przed rozpoczęciem Wydarzenia przy użyciu środków porozumiewania na odległość 
oraz w formie fizycznej przy wejściu na teren Wydarzenia.

20. Ze względu na panującą epidemię SARS-CoV-2 ( COVID-19 ) Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmiany regulaminu w tym zakresie.


