
Załącznik nr 1 

Do zarządzenia Dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

 

Regulamin  

„ Horror Party” 

1. Regulamin„ Horror Party” (zwanego dalej Imprezą) wydany jest przez jej organizatora – 

Muzeum Górnictwa Węglowego  

w Zabrzu (zwanego dalej Organizatorem). 

2. Planowany termin i czas trwania koncertu : dnia 27październik 2017 roku od godziny 20.30 

do godziny 03.00. Miejsce Wydarzenia: Kopalnia Guido, Zabrze ul. 3 Maja 93, poziom 320, 

strefa K8 (obiekt należący do Organizatora).  

3. Uczestnicy wydarzenia przebywają w Strefie K8 w godzinach: 19.00-03.00 

4. Wstęp na Imprezę jest płatny. 

5.   Organizator zabrania wnoszenia na Teren imprezy napojów własnych, a w szczególności 

napojów alkoholowych. 

6. Organizator zabrania prowadzenia na Terenie imprezy  jakiejkolwiek działalności handlowej 

lub innej zarobkowej bez jego autoryzacji. 

7. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników na 

terenie Strefy K8. 

8. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub 

substancje, 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 

zagrożenie bezpieczeństwa osobom lub mieniu na terenie imprezy. 

d) Organizator (w tym przez Służbę Porządkową) będzie wzywał takie osoby do 

opuszczenia Terenu koncertu a osoby naruszające przepisy prawa przekazywał 

(poprzez Służbę Porządkową) Straży Miejskiej lub Policji, 

e) osoby uczestniczące w Imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich 

wizerunku  

w ewentualnych materiałach filmowych, radiowych, publikacjach promocyjnych 

realizowanych przez Organizatora, 



f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”; za taką 

uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że 

wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze 

względu na występujące okoliczności.  

„Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub 

zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, działania wojenne 

lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania 

polityk, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

9. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu, 

obowiązujących przepisów porządkowym a także do poleceń porządkowych Organizatora, 

które mogą być wydawane przez jego przedstawiciela lub Służbę Porządkową. 

10. Osoby niedostosowujące się do Regulaminu lub poleceń porządkowych Organizatora będą 

zobowiązane do opuszczenia Terenu koncertuOsoby naruszające przepisy prawa będą 

przekazywane Straży Miejskiej lub Policji. 

11. Służba Porządkowa jest uprawniona do: 

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te 

wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały 

wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki 

odurzające lub substancje psychotropowe, inne niż piwo napoje zawierające alkohol, 

c) wydawania poleceń porządkowych, 

d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych 

technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia 

ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 

38 ustawy z dnia                            22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.z 

2016 poz. 1432, z późn. zm.), 

e) ujmowania, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających 

bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego 

mienia. 

12. Teren Wydarzenia jest monitorowany systemem telewizji przemysłowej CCTV. 

13. Organizator zapewnia Uczestnikom imprezy dostęp do toalet umiejscowionych na Strefie K8. 

14. W przypadku potrzeby udzielenia pomocy należy zwrócić się do pracownika Służby 

Porządkowej lub do pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w tym: 

przewodników oraz obsługi punktu małej gastronomii. 

15. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 



− na Terenie Wydarzenia.  

 

 

 

 

Ważne telefony: 

Pogotowie Ratunkowe 999 

Straż Pożarna 998 

Policja 997 

Straż Miejska 986 

 

Organizator: 

Dyspozytor: 32 271 27 58  wewnętrzny 5500 

Osoba odpowiedzialna za organizację koncertu:  Anna Szewczyk, Dział Sprzedaży i Organizacji 

Imprez 32 271 27 58  wewnętrzny 8890 

 

 

 

 

 

 


