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REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 

wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej [art. 25 ust.2 pkt.2 

UOBIM] 

 

RUNDA 

Drift Masters European Championship 

15-16 września 2023 

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 

Przedmiotowy Regulamin Imprezy Masowej wprowadzony został dla wykonania powszechnie 

obowiązujących przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych na podstawie ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 - tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1466, 

1700. zwanej dalej i wcześniej „UOBIM”. 

 

Niniejszy Regulamin Imprezy Masowej (zwany dalej i wcześniej „Regulaminem”) wraz ze 

stosownymi przepisami obowiązującego prawa obowiązuje wszystkie osoby, które wchodzą na 

teren imprezy masowej. Teren imprezy masowej obejmuje całość powierzchni dostępnej wyłącznie 

za okazaniem biletu, identyfikatora, akredytacji, zaproszenia, w tym wszelkie wejścia i wyjścia, jak 

również wszelkie inne oficjalne strefy i infrastrukturę.   

§2. 

1. Regulamin obowiązuje podczas imprezy masowej – zawodów sportu driftowego – 

organizowanych przez Drift Masters Grand Prix Sp. z o. o ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, 

odbywających się na PGE Narodowy przy Al. Księcia J. Poniatowskiego 1 w 

Warszawie, zwanym dalej „Stadion” - RUNDA Drift Masters European Championship 

dnia 15-16 września 2023. 

2. W dalszych i wcześniejszych postanowieniach regulaminu: 

1) Drift Masters Grand Prix Sp. Z o. o zwany jest „Organizatorem imprezy”, 

2) PGE Narodowy przy Al. Księcia J. Poniatowskiego 1 w Warszawie zwanym jest 

„Stadionem”.  

3. Odrębny regulamin stanowi Regulamin PGE Narodowego, a uczestnicy imprezy są 

także zobowiązani do przestrzegania Regulaminu PGE Narodowego zgodnie z jego 

treścią i postanowieniami.  

4. Osoby uczestniczące w imprezie masowej zobowiązane są do przestrzegania przepisów 

porządkowych określonych w niniejszym regulaminie, w regulaminie PGE Narodowego, a także 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa imprez masowych. 

5. Wejście na teren imprezy masowej (niezależnie od sposobu i miejsca wejścia), oznacza 

akceptację (bez konieczności innego czynienia lub składania jakichkolwiek oświadczeń) 

niniejszego regulaminu oraz regulaminu PGE Narodowego.  
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6. Osoba naruszająca przepisy wskazane w ust. 4 może zostać usunięta ze terenu imprezy przez 

służby porządkowe. 

 

Rozdział 2. 

WEJŚCIE I WJAZD NA TEREN IMPREZY MASOWEJ 

§ 3. 

1. Organizator imprezy masowej zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania zasad wpuszczania, 

uczestnictwa i wejścia osób na imprezę masową. 

2. Wstęp na teren imprezy masowej jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu 

zakupionego i wykorzystywanego zgodnie z warunkami sprzedaży biletów, lub na podstawie 

identyfikatora, akredytacji, zaproszenia, innego rodzaju przepustki określonych przez 

Organizatora.  

3. Bilety nabyte z nielegalnych / nieupoważnionych źródeł uznaje się za nieważne. Za upoważnione 

źródła dystrybucji uznaje się kanały dystrybucji eBilet i Grift Masters GP spółka z o.o.  

4. Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Stadionu i/lub w granicach wyznaczonej strefy Stadionu 

i/lub na terenie imprezy masowej jest dozwolone wyłącznie za specjalnym upoważnieniem 

wydanym przez Organizatora.  

§ 4. 

1. Na teren imprezy masowej będą wpuszczane jedynie osoby posiadające ważny bilet wstępu lub 

inny dokument (identyfikator, akredytacja, zaproszenie, innego rodzaju przepustka) 

uprawniający do przebywania na terenie imprezy masowej.  

2. Wstęp na teren imprezy masowej dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia dozwolony jest 

wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, dzieciom do lat 4 przysługuje darmowe prawo wstępu. 

Wstęp na teren imprezy masowej i dla osób, po ukończeniu 13 roku życia, ale przed 

ukończeniem 18 roku życia, dozwolony jest pod opieką osoby dorosłej albo po przekazaniu 

Organizatorowi pisemnego oświadczenia opiekuna prawnego zezwalającego takiej osobie na 

przebywanie na terenie imprezy masowej bez opieki osoby dorosłej. 

3. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren imprezy masowej, z wyjątkiem psów –

przewodników. 

4. Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie i używanie na teren imprezy masowej pojazdów jedno 

i wielośladowych, bez względu na napęd tych pojazdów. Zakaz ten nie dotyczy osób ze 

schorzeniami układu ruchu i osób niepełnosprawnych. 

5. Organizator nie rekomenduje zabierania na teren imprezy masowej dzieci poniżej 4 roku życia z 

powodu natężenia hałasu i innych czynników, które mogą wpłynąć na dyskomfort i zdrowie 

dziecka. W przypadku zabrania dzieci poniżej 4 roku życia na teren imprezy masowej, 

Organizator rekomenduje założenie dziecku wkładek do uszu lub słuchawek ograniczających 

hałas. Uczestniczenie w imprezie dzieci poniżej 4 roku życia odbywa się na wyłączne ryzyko ich 

rodziców lub opiekunów prawnych.   

§ 5. 

1. Organizator odmawia wstępu na teren imprezy masowej lub przebywania na niej, osobie: 

a) wobec której orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową (tzw. zakaz wstępu na imprezę 

masową); 

b) rażąco naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu; 

c) nie posiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na 

terenie imprezy masowej;  
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d) nie posiadającej dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, o ile służby porządkowe będą 

wymagały okazania się takim dokumentem; 

e) znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków; 

f) posiadającej broń lub inne przedmioty mogące, w ocenie Organizatora, stanowić zagrożenie, 

w tym m.in.: butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały 

pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe; 

g) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku Imprezy masowej; 

h) używającej przedmiotów utrudniających identyfikację, a w szczególności zasłaniających 

twarz; 

i) używającej trąbki (wuwuzele), z uwagi na możliwość zagłuszenia podawanych komunikatów 

oraz zagrożenia zdrowia dla innych uczestników Imprezy, z uwagi na wytwarzany poziom 

hałasu; 

j) wchodzącej na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy masowej,  

k) rzucającej jakimikolwiek przedmiotami; 

l) wzniecającej ogień, posiadającej/odpalającej petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne

 środki pirotechniczne; 

m) głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, 

rasistowskie, itp.; 

n) załatwiającej potrzeby fizjologiczne poza toaletami; 

o) zaśmiecającej teren Imprezy masowej, niszczącej jego urządzenia poprzez malowanie, 

oklejanie, uszkadzanie itp. 

2. Na teren imprezy masowej nie zostaną wpuszczone: 

1) osoby, wobec których wydano orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od 

przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, 

2) osoby wobec których wydano zakaz zagraniczny, 

3. Na teren imprezy masowej nie zostaną wpuszczone lub będą poproszone o jej opuszczenie 

osoby znajdujące się stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub 

podobnie działających substancji oraz zachowujące się w sposób stwarzający ryzyko 

niebezpieczeństwa dla innych uczestników imprezy, których zachowanie grozi zakłóceniem 

obyczajności, porządku i bezpieczeństwa lub uszkodzeniem mienia. 

§ 6. 

1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy masowej i posiadania przez osoby w niej 

uczestniczące: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 

wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, 

środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także pojemników do rozpylania gazu, 

substancji żrących lub farbujących, butelek oraz pojemników szklanych i metalowych, 

przedmiotów o dużej objętości (takich jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki itp.), 

drzewców do flag i transparentów, instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem 

mechanicznym lub pneumatycznym. 

2. Na terenie Imprezy masowej nie są dopuszczone do wnoszenia, używania i stosowania:  

a) wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje 

psychotropowe; 
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b) materiały propagandowe o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, 

religijnym; 

c) wszelkie materiały lub/i przedmioty promocyjne lub  komercyjne z wyjątkiem 

dopuszczonych przez Organizatora; 

d) butelki, kubki, dzbanki lub puszki wykonane z twardego materiału; 

e) wszelkie maszty flagowe bądź banerowe poza dopuszczonymi przez Organizatora i właściciela 

Stadionu.  

f) gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub pojemniki zawierające  

substancje szkodliwe dla zdrowia.  Dozwolone są standardowe zapalniczki kieszonkowe; 

g) bez zgody Organizatora - profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo lub inne 

podobne urządzenia z wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku; 

h) urządzenia służące do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów 

wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu z wyjątkiem dopuszczonych za zgodą 

Organizatora; 

i) duże ilości papieru i/lub rolek papieru / serpentyny; 

j) obsługiwane mechanicznie lub ręcznie urządzenia emitujące niewspółmierny do okoliczności 

dźwięk / hałas takie, jak megafony, syreny lub wuwuzele, itp; 

k) wskaźniki laserowe. 

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na 

teren imprezy, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych (steward) jest 

uprawniony i odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych. 

3. Osoby posiadające przedmioty wymienione w ust. 1 i 2 nie będą wpuszczone na teren imprezy 

masowej niezależnie od posiadania dokumentu uprawniającego do wejścia.  

§ 7. 

Widzowie zobowiązani są zajmować miejsca wskazane na bilecie, chyba że Organizator postanowi 

inaczej. 

 

Rozdział 3. 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ TERENIE IMPREZY MASOWEJ 

§ 8. 

Osoby uczestniczące w imprezie masowej zobowiązane są stosować się do zarządzeń policji, straży 

pożarnej, służby porządkowej i informacyjnej oraz poleceń Organizatora i spikera imprezy 

masowej. 

§ 9. 

Uczestnicy imprezy masowej nie mają wstępu do miejsc i pomieszczeń nieprzeznaczonych dla 

publiczności, to jest na tor wraz z parkiem maszyn, płytę stadionu, pomieszczenia wewnętrzne i 

służbowe. 

§ 10. 

W miejscu i czasie trwania imprezy masowej zabronione jest: 

1) rzucanie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa 

osób przebywających na terenie Imprezy masowej; 
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2) wchodzenie na budynki, dachy, ogrodzenia stadionu, maszty i inne urządzenia 

nieprzeznaczone do powszechnego użytku;  

3) nawoływanie do popełnienia przestępstwa lub jego pochwalanie; 

4) prowokowanie innych uczestników imprezy do zachowań zagrażających bezpieczeństwu 

imprezy; 

5) używanie wulgarnego słownictwa i obrażanie innych osób; 

6) wdzieranie się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe oraz przebywanie w 

miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności (tor wraz z parkiem maszyn, płyta stadionu, 

pomieszczenia wewnętrzne i służbowe); 

7) uniemożliwianie lub utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku 

publicznego, blokowanie dróg wejścia i wyjścia na stadion oraz dróg ewakuacyjnych; 

8) zasłanianie twarzy uniemożliwiające rozpoznanie osoby; 

9) rozniecanie ognia lub używanie materiałów pirotechnicznych; 

10) niszczenie jakichkolwiek elementów stadionu, w tym umieszczanie na nich napisów oraz 

rysunków, a także naklejanie nalepek lub plakatów; 

11) wywieszanie na terenie imprezy masowej oraz jego ogrodzeniach, flag i transparentów; 

12) załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami; 

13) sprzedaż towarów, rozdawanie druków i prowadzenie zbiórek pieniężnych bez zgody 

organizatora imprezy; 

14) zaśmiecanie terenu imprezy masowej. 

§ 11 

O wypadkach lub szkodach uczestnik imprezy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

przedstawicieli służb porządkowych lub informacyjnych. 

 

Rozdział 4. 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI SŁUŻB INFORMACYJNYCH I PORZĄDKOWYCH 

§ 12. 

1. Służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na teren stadionu lub usunąć z terenu 

imprezy masowej: 

1) osoby posiadające przedmioty wymienione w § 6 niniejszego regulaminu, 

2) osoby, o których mowa w § 5 niniejszego regulaminu, 

3) osoby nieposiadające ważnego biletu wstępu, karnetu lub innego dokumentu 

uprawniającego do przebywania na terenie Imprezy masowej, 

4) osoby, które naruszają zakazy wymienione w § 10. 

2. Służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na teren imprezy masowej osobie poniżej 13 

roku życia niepozostającej pod opieką osoby dorosłej, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego. 

3. Służby porządkowe są uprawnione do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób 

stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie, innych uczestników 

imprezy oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. W celu wyegzekwowania 

wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem lub 

odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego 
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lub innej osoby, służby porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego w postaci 

siły fizycznej, technik transportowych i obrony, kajdanek na ręce, ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniających. 

4. Członkowie służb informacyjnych i porządkowych (stewardzi) lub funkcjonariusze są upoważnieni 

w ramach obowiązującego prawa oraz zgodnie z jego zasadami do kontroli – w tym z 

wykorzystaniem środków technicznych – czy dane osoby stwarzają zagrożenie dla 

bezpieczeństwa, a w szczególności, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź w 

posiadaniu broni lub innych niedozwolonych przedmiotów.  

5.  Członkowie służb informacyjnych i porządkowych (stewardzi) lub funkcjonariusze są  

upoważnieni w ramach obowiązującego prawa oraz zgodnie z jego zasadami do przeglądania 

zawartości odzieży i bagażu danej osoby oraz innych posiadanych przez nią przedmiotów w celu 

zapobieżenia niebezpieczeństwu w trakcie imprezy. 

6. Osoby wykorzystujące bilety w sposób niedozwolony, niestosujące się do wytycznych i poleceń 

Organizatora (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora), członka służb 

informacyjnych i porządkowych lub/i funkcjonariusza, stwarzające zagrożenie dla 

bezpieczeństwa bądź objęte lokalnym, krajowym lub zagranicznym zakazem wstępu na imprezę 

masową nie zostaną wpuszczone na Stadion / teren imprezy masowej lub z niej usunięte i są 

zobowiązane niezwłocznie zwrócić bilet do Organizatora, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu 

pieniężnego z tego tytułu. 

7. Od momentu wejścia na teren Imprezy masowej, wszystkie osoby zobowiązane są:  

a) postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, niepotrzebnie nie blokować 

innych osób bądź im nie zagrażać i nie przeszkadzać ani nie uszkodzić czegokolwiek; 

b) stosować się do wytycznych, zaleceń i poleceń Organizatora (lub dowolnej upoważnionej 

osoby powołanej przez Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych  

(stewarda), służb ratowniczych lub funkcjonariusza obecnego na terenie Imprezy masowej; 

c)  korzystać z wyznaczonych ścieżek poruszania się. 

8. Jeżeli ktokolwiek otrzyma informację / wiadomość o zagrożeniach lub szkodach wyrządzonych w 

mieniu lub w wyniku incydentu lub wypadku, powinien niezwłocznie podjąć kroki w celu 

powiadomienia o tym Organizatora (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej przez 

Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych (stewarda) lub funkcjonariusza na 

terenie Imprezy masowej. 

9. Możliwe jest wprowadzenie dalszych  wyjątkowych środków kontroli w celu zapobieżenia  

zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia. 

10. Wytyczne, polecenia i zalecenia wydane przez członków służb informacyjnych i porządkowych 

(stewardów) lub funkcjonariuszy muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może 

skutkować usunięciem z terenu Imprezy masowej. 

§ 14. 

Służby informacyjne są obowiązane do: 

1) informowania osób przebywających na Imprezie masowej o udogodnieniach, wymogach 

bezpieczeństwa i zasadach zachowania się określonych przez organizatora imprezy lub 

policję i służby przeciwpożarowe i ratownicze; 

2) informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i 

sanitarnych; 

3) wydawania poleceń porządkowych w celu wyegzekwowania wymaganego prawem 

zachowania. 
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§ 15. 

1. W przypadku, gdy działania służby porządkowej lub informacyjnej zmierzające do 

wyegzekwowania zachowania zgodnego z postanowieniami regulaminu stadionu lub niniejszego 

regulaminu są nieskuteczne, Organizator imprezy lub wyznaczony przez niego kierownik ds. 

bezpieczeństwa, występuje do policji o udzielenie stosownej pomocy. 

2. Bez zezwolenia Organizatora (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora), 

surowo zabrania się podejmowania na terenie Imprezy masowej między innymi następujących 

działań: 

a) wchodzenia na teren (np. sale bankietowe / konferencyjne, strefa dla VIP-ów i mediów itp.), 

który jest zamknięty dla publiczności lub na który wstęp jest niedozwolony; 

b) blokowania obszarów otwartych dla ruchu, przejść i przejazdów, wejść do i wyjść ze strefy 

dla gości i wyjść / dróg ewakuacyjnych lub przeciągającego się przebywania w tych 

obszarach;  

c) wszelkich innych zachowań niedozwolonych prawem czy regulaminem, zasadami porządku, 

ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludzi i mienia. 

3. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu Imprezy Masowej może skutkować: 

a) usunięciem z terenu Imprezy masowej oraz możliwością przekazania Policji;  

b) anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemożliwieniem kupna biletów na  

kolejne imprezy organizowane przez Organizatora; 

c) przekazaniem stosownych danych osobowych odpowiednim organom ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości  tak, by  możliwe było wdrożenie właściwych środków, np. zakazu wstępu na 

imprezę masową;   

d) podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych kroków 

prawnych. 

Organizator zastrzega sobie wszelkie pozostałe prawa do wykorzystania innych środków prawnych 

wedle własnego uznania. 

§ 16. 

1. Uczestnik imprezy masowej posiadający przedmioty, o których mowa w § 6 ust. 1 zostanie 

przez służby porządkowe usunięty ze stadionu w trakcie imprezy. 

2. Na czas opuszczania stadionu przedmioty, o których mowa w § 6 ust. 1, mogą zostać 

odebrane przez służby porządkowe. Przedmioty te ulegną przepadkowi lub zostaną one 

zwrócone po opuszczeniu stadionu przez osobę usuwaną z imprezy masowej, chyba że ich 

posiadanie jest zabronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wtedy 

taka osoba wraz z zabronionym przedmiotem zostanie niezwłocznie przekazana 

funkcjonariuszom policji. 

 

Rozdział 5. 

UTRWALANIE PRZEBIEGU IMPREZY MASOWEJ 

§ 17. 

1. Organizator imprezy ma prawo do utrwala jej przebiegu, a w szczególności zachowania osób, 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zgromadzone podczas utrwalania 

przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie 

postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających 

znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator przechowuje po zakończeniu 

Imprezy masowej przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 90 dni, a następnie 

komisyjnie je niszczy. 
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2. Osoby obecne na imprezie zgadzają się na to, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą zostać 

nieodpłatnie wykorzystane w transmisji na żywo lub z  odtworzenia, za pośrednictwem 

ekranów wizyjnych oraz innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za  

pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych. 

3. Osoby obecne na imprezie masowej nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać 

dźwięku, obrazu lub opisu Stadionu lub imprezy (w tym wyniki, statystyki, informacji lub 

innych danych) do użytku innego niż prywatny. Surowo zabronione jest bez zgody 

Organizatora rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych 

współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, opisu, nagrań, wyników lub statystyki 

imprezy w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich 

działaniach. 

 

Rozdział 6. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZESTNIKÓW IMPREZ MASOWEJ 

§ 18. 

1. Uczestnik imprezy masowej, który naruszać będzie zasady niniejszego Regulaminu i 

obowiązujący porządek prawny, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Uczestnik imprezy masowej ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody na osobie lub w 

mieniu. 

3. Przedmiotowy regulamin podlega udostępnieniu na stronie internetowej Organizatora imprezy 

(www.driftmasters.gp) i stronie internetowej (www.ebilet.pl) oraz na biletach wstępu 

(wyłącznie wyciąg z Regulaminu) oraz przy wejściach na teren, na którym odbywać się będzie 

impreza masowa oraz w sposób określony w treści tego Regulaminu. 

4. Każda osoba obecna na imprezie ma świadomość, że przebywa tam na własne ryzyko oraz że 

może ona ponosić odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z jej działań lub 

zaniechań na imprezie masowej  

 

Rozdział 7. 

Rozdzielność i zmiany postanowień Regulaminu 

§ 19. 

Jeżeli właściwy Sąd uzna dowolne postanowienie/a Regulaminu Imprezy Masowej za nieważne, 

nieskuteczne lub niewykonalne pozostała treść Regulaminu Imprezy Masowej pozostanie w mocy 

tak, jakby takie nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie/a, nie było/y w niej 

zawarte. 

 

Rozdział 8. 

Prawo właściwe i jurysdykcja 

§ 20. 

1. Regulamin Imprezy Masowej podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie 

interpretowany. 

2. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu Imprezy Masowej lub z nim związane będą 

poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu w Warszawie. 

 

http://www.ebilet.pl/
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Rozdział 9. 

REGULACJE Z ZAKRESIE ZWROTU BILETÓW, ODPŁATNYCH IDENTYFIKATORÓW, 

AKREDYTACJI I ZAPROSZEŃ LUB ODWOŁANIA CZY ZMIANY IMPREZY  

§ 21. 

1. Konsumentowi (potencjalnemu Uczestnikowi Imprezy), który zawarł umowę na odległość o 

świadczenie usług w zakresie wydarzeń kulturalnych i sportowych mających miejsce w 

konkretnym dniu lub okresie, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, chociażby dokonał 

zakupu biletu, uzyskał odpłatny identyfikator, akredytację lub zaproszenie z dużym 

wyprzedzeniem od daty wydarzenia. Dotyczy to również sytuacji, w której konsument 

(potencjalny Uczestnik Imprezy) zawarł taką umowę nie bezpośrednio u Organizatora 

Imprezy, wydarzenia kulturalnego czy sportowego, ale za pośrednictwem np. internetowej 

platformy dystrybuującej bilety. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z 

późn. zm.) obowiązuje zasada, że od umów zawieranych na odległość, bądź poza lokalem 

przedsiębiorstwa konsument (potencjalny Uczestnik Imprezy) może odstąpić w ciągu 14 

(czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. Jednak umowa i zakup biletu na wydarzenia 

rozrywkowe, kulturalne i sportowe jest wyjątkiem od tej zasady. 

3. Po zawarciu umowy, w której określono dokładnie wydarzenie rozrywkowe, kulturalne lub 

sportowe oraz dzień, w którym ma ono się odbyć, sprzedawca biletu i Organizator Imprezy nie 

ma obowiązku przyjęcia jego zwrotu i oddania wpłaconej ceny. Konsument (potencjalny 

Uczestnik Imprezy) nie ma prawa odstąpić od umowy nawet w sytuacji, gdy omyłkowo wybrał 

błędną datę lub lokalizację Imprezy. 

4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z przyczyn, za 

które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu, 

odpłatnego identyfikatora, akredytacji lub zaproszenia przysługują uprawnienia przewidziane 

przepisami prawa. 

5. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj. 

min. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

przeprowadzenie Imprezy lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora 

obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzanie Imprezy oraz przypadki, gdy zmiana 

spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi lub mienia 

albo konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu 

Imprezy. W takich okolicznościach w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany 

miejsca w granicach tej samej miejscowości) posiadacz biletu odpłatnego identyfikatora, 

akredytacji lub zaproszenia będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy za 

zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa. 

 

 


