
REGULAMIN IMPREZY: MARATON WIWN 2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.  Niniejszy regulamin (dalej, jako „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki 

uczestników dalej, jako „Uczestnicy”) wydarzenia (dalej jako „Impreza”)
2. Organizatorem Imprezy ” jest WIWN.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp.K. (dalej, jako „Organizator”) z siedzibą w 90-361 Łódź ul. Piotrkowska 270 .
3. Impreza odbywa się w dniu 12 stycznia 2019 od godziny 14:00 – 00:00 i 13 stycznia

2019 od godziny 8:00 – 19:00
4. Impreza ma charakter i zamknięty (tylko na zaproszenia)
5. Impreza odbywa się w AULI 1000 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 247/249 .
6. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników imprezy. Osoby 

przebywające na terenie imprezy, w czasie jej trwania zobowiązane są stosować 
się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do regulaminu obiektu.

7.  Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się uczestników imprezy w 
czasie trwania imprezy, na terenie imprezy.

8. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy zgodnie z ustawą o 
ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997.

9. Sprzęt obsługujący imprezę będący w gesai organizatora jest wykonany i 
utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne kulturalne I bezpieczne jego 
użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
1. Wejście na Imprezę jest po okazaniu biletu wygenerowanego po wcześniejszej 

rejestracji wraz z dowodem tożsamości. Biletem wstępu jest wystawiona faktura 
VAT.

2. Wprowadzanie osób nie posiadających biletu na Teren Imprezy jest zabronione.
3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności 
przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników 
ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im 
bezpieczeństwa i porządku.

4. Na teren imprezy nie będą wpuszczone lub zostaną usunięte osoby:
a)  które odmawiają poddania się czynności sprawdzania uprawnień do 

przebywania na terenie imprezy, legitymowania, lub nie posiadających 
dokumentów tożsamości,

b)  osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających lub innych 
środków psychotropowych,

c)  które swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku 
publicznego

5. Zakazane jest:
a)  niszczenie oznaczeń, tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego 

się na Terenie Imprezy.
b)  jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek 

przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 
bezpieczeństwa osób przebywających na Imprezie.

6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie uczestniczenia w Imprezie:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów i wszelkich obiektów małej 

architektury
b) materiałów łatwopalnych, wybuchowych i pirotechnicznych
c) środków trujących i promieniujących,
d) napojów alkoholowych,



e) materiałów niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie pożarowe
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych

Dodatkowo wprowadza się zakaz:
a) Wprowadzania psów lub innych zwierząt na teren imprezy,
b) Wprowadzania rowerów, motocykli, itp.
c) Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren 
imprezy oraz użycia w trakcie imprezy profesjonalnych aparatur 
fotograficznych, kamer o zmiennej ogniskowej.

7.  Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody 
wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy oraz w stosunku do innych jej 
Uczestników jak i za szkody wyrządzone na mieniu Organizatora.

8. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas korzystania z 
Imprezy rzeczy należące do Uczestników.

9. Organizator może odmówić uczestniczenia w Imprezie osobie zakłócającej ład i 
porządek zgodnie z ustawą ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997.

10.W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator Imprezy może 
wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego 
łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego 
Terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki dyscyplinujące (ustawa z 
dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych)

11.Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub 
reklamy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać 
utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych klienta.

12.Wchodząc na teren Imprezy Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 
rozpowszechnianie przez Organizatora działającego w imieniu Klienta swojego 
wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach dotyczących Imprezy bez żadnych 
ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz 
publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym. Uczestnik biorący udział w imprezie godzi się na taką rejestrację bez 
jakichkolwiek roszczeń.

13.Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu działania 
Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od 
Organizatora.

14.Organizator może odwołać Imprezę z przyczyn będących poza kontrolą 
Organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub 
odszkodowania wobec jakichkolwiek osób.

15.Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem 
nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę 
Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, 
że Strefa nie może działać ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą 
stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy 
urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne 
lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania 
polityki, praw i przepisów mających wpływ na przebieg Imprezy, w tym żałoba 
narodowa.

17. Strefy podziału imprezy: scena, zaplecze techniczno – socjalne, miejsca dla 



publiczności, punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochrony i służby 
medyczne

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 1. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz medyczne poprzez 

stałą obecność strażaka i zespołu medycznego.
 2. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy 

postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 a)  powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy
 b)  powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce 

zagrożenia.
 3. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i 

zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy.

IV. REGULAMIN REJESTRACJI
1. Uczestnik przychodząc na imprezę ma obowiązek zarejestrowania się w 

wyznaczonym punkcie.
2. Rejestracja odbywa się max. do godziny 16:00 w pierwszym dniu imprezy.
3. Uczestnik podczas rejestracji otrzymuje identyfikator, który jest zobowiązany 

mieć przy sobie tak aby można było go w szybki sposób zidentyfikować.
4. Identyfikator należy umieścić na końcu taśmy (tzw. „smyczy”), a ten najlepiej 

zawieszony powinien być na szyi uczestnika. Kolorem czerwonym taśmy oznaczani
są uczestnicy imprezy. Organizatorzy obsługa i prelegenci posiadają taśmy w 
kolorze czarnym.

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian powiązanych z 

przebiegiem imprezy okolicznościach, za które organizator nie ponosi 
odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do 
usunięcia z imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, 
zakłócających przebieg imprezy znajdujących się w posiadaniu przedmiotów 
zagrażających bezpieczeństwu innych, lub środków odurzających. Organizator 
może również odmówić wyżej wymienionym osób wstępu na teren imprezy

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego.

4.  Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 
Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
6. Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora a w trakcie imprezy przy 

stanowiskach rejestracyjnych. W sprawach nie uregulowanych niniejszym 
regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają 
zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o 
ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów, 
odpowiednio zamieszczone w dzienniku ustaw 80 poz. 500

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.


