
REGULAMIN WYDARZEŃ 

Enea Edison Festival w Twoim samochodzie. Cykl koncertów drive-in 

organizowanych przez Good Taste Production sp. z o.o. sp. k. 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin obowiązuje na Terenie wyznaczonym przez Organizatora. "Teren Imprezy" oznacza 

wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym przeprowadzana jest Impreza lub inne 

miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.  

 

2. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz 

regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza, przy czym Regulamin Organizatora jest 

nadrzędnym w wypadku kwestii spornych. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją 

Regulaminu. 

 

3. Wstęp Uczestnika Imprezy na teren Imprezy odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego 

biletu wstępu z widocznym kodem kreskowym. Organizator rości sobie prawo do 

skontrolowania biletu także w dowolnym momencie trwania Imprezy. Bilet upoważnia do 

uczestnictwa jednego samochodu w jednym wydarzeniu. W jednym samochodzie mogą 

przebywać maksymalnie 2 osoby.  

 

4. Wjazd na teren Imprezy możliwy jest nie wcześniej niż godzinę (60 minut) i nie później niż 5 

minut przed planowaną godziną rozpoczęcia danej Imprezy. Prosimy o punktualne przybycie 

na Teren Wydarzenia. 

 

5. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy wraz z wizerunkiem Uczestników 

Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych 

materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika. 

 

6. Na terenie Imprezy podczas wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz fotografowania 

i filmowania przez Uczestników, a także zakaz wnoszenia kamer, aparatów fotograficznych 

i wszelkiego rodzaju innych specjalistycznych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. 

 

 

§2 

Uczestnictwo 

 

1. Uczestnikami Wydarzenia może być każdy niezależnie od wieku z  zastrzeżeniem, iż osoby 

małoletnie muszą przebywać na terenie Imprezy pod opieką rodziców lub opiekunów 

prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność.  



 

2. Rodzic lub opiekun prawny zobligowany jest do pilnowania należytego zachowania dzieci 

dostosowanego do miejsca i sytuacji tak, żeby nie zakłócać odbioru koncertu innym 

uczestnikom Wydarzenia. 

 

3. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania świateł 

w pojazdach oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk. 

 

 

4. Organizator ma prawo do wyproszenia z Imprezy osób przeszkadzających innym Uczestnikom 

w odbiorze koncertu, w szczególności osób pod wpływem alkoholu, głośnych lub agresywnych. 

Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora. 

 

5. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na ciągłe przebywanie 

w strefie dźwięków. 

§3 

Bilety 

 

1. Bilet ważny jest jedynie z kuponem kontrolnym z widocznym kodem kresowym lub kodem QR. 

Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu elektronicznym. Potwierdzenie 

zapłaty lub zamówienia nie jest równoznaczne z posiadaniem biletu i nie stanowi dokumentu 

potwierdzającego możliwość uczestnictwa w Imprezie. 

 

2. Bilet upoważnia do jednorazowego wjazdu na teren Imprezy. Uczestnik podejmując decyzję 

o wyjeździe z terenu Imprezy bez zgłoszenia i zgody Organizatora, ponosi ryzyko odmowy 

ponownego wstępu na teren Imprezy. 

 

3. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia 

elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane 

z nagłośnieniem Imprezy czy też zachowaniem innych uczestników podlegają reklamacjom 

wyłącznie w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania. Organizator dołoży wszelkich starań, aby 

znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące klienta lub poinformuje o procedurze składania 

reklamacji. 

 

4. Jeżeli uczestnik nie zgłosi faktu niedogodności w czasie trwania wydarzenia, traci prawo do 

reklamacji w terminie późniejszym. 

 

5. W przypadku zgubienia biletu, Uczestnik zobligowany jest niezwłocznie powiadomić bileterię 

lub punkt sprzedaży, w którym dokonywany był zakup, celem wystawienia duplikatu. 

 

6. Zwrot lub zamiana biletów możliwe są tylko w przypadku odwołania Imprezy lub w wypadku 

znaczącej zmiany programu, miejsca lub terminu Imprezy. 

 

7. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu. 

 

 



8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach 

sprzedaży oraz za bilety z rynku wtórnego. Organizator przestrzega, że odsprzedaż biletów 

z zyskiem podlega karze grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności (art.133 kw). 

 

9. Organizator nie wyraża zgody na odsprzedaż biletów w miejscu koncertu, szczególnie 

w przypadku, w którym Organizator prowadzi oficjalny punkt sprzedaży biletów. 

 

§4 

Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego 

 

1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a kwarantannie, 

nadzorowi sanitarnemu lub w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie wrócił/a z 

zagranicy ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie. 

 

2. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie 

miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą 

poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która w ciągu ostatnich 14 dni 

powróciła z zagranicy lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona 

na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału  w Imprezie. 

 

3. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu 

miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie. 

 

4. Uczestnik oświadcza, że poinformował posiadaczy Biletów o treści powyższych oświadczeń i, 

że posiadacze Biletów złożyli je samodzielnie za jego pośrednictwem.  

 

5. Dokonując zakupu na wjazd samochodem, powyższe oświadczenia dotyczą wszystkich osób 

przebywających w pojeździe. 

 

6. W wypadku wykrycia, że w Wydarzeniu brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2, 

Uczestnik wyraża zgodę, aby portal biletowy sprzedający bilety na Wydarzenie będący 

administratorem danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu 

Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. 

 

7. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń 

przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników wraz z pojazdem 

niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do 

reklamacji i roszczeń względem Organizatora. 

 

8. Na Terenie Imprezy należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych 

i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19. 

 

9. Każdy Uczestnik Wydarzenia przy wjeździe na teren Imprezy zostanie poproszony o poddanie 

się bezdotykowemu mierzeniu temperatury, które zostanie przeprowadzone przez obsługę 

Organizatora. W tym celu należy założyć maseczkę lub przyłbicę, zasłonić usta i nos, uchylić 



okno na minimalną możliwą szerokość umożliwiającą pomiar. W przypadku stwierdzenia 

u Uczestnika temperatury powyżej 37,5 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami 

nie może uczestniczyć w Imprezie i nie zostanie wpuszczona na jej Teren. Organizator nie 

zwraca pieniędzy za zakupiony bilet. 

 

10. W samochodzie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. Wszystkie osoby nie zamieszkujące 

wspólnie, zobowiązane są  do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie. 

 

11. Skanowanie biletów odbywać się będzie bezdotykowo. W tym celu prosimy o przygotowanie 

biletu w formie papierowej lub elektronicznej. Bilety skanowane będą przez otwartą szybę przy 

wjeździe na teren Imprezy. Jeżeli Uczestnik posiada bilet w formie elektronicznej, powinien 

ustawić ekran na najwyższą jasność, a także zadbać o czystość ekranu. 

 

12. Wjazd na teren Imprezy obsługa umożliwi jedynie samochodom osobowym o wysokości do 

2 metrów. Zabroniony jest wjazd rowerów, motocykli, motorowerów, autobusów, 

samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych o masie całkowitej do 3,5t wyższych niż 

2,0m. 

 

13. W przypadku pojazdów z nadwoziem wyposażonym w opuszczany dach (tzw. cabrio), o ile 

dach jest opuszczony („otwarty”), w trakcie Imprezy należy mieć założoną maseczkę lub 

przyłbicę. 

 

14. Miejsca na terenie Imprezy są nienumerowane. Uczestnik – kierowca pojazdu zobowiązany 

jest do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę Organizatora, co uwarunkowane będzie 

wysokością pojazdu Uczestnika, odległością, którą należy zachować pomiędzy pojazdami, 

a także kolejnością pojawiania się pojazdów na terenie imprezy. 

 

 

15. Każdy z Uczestników przed, w trakcie, jak również po Wydarzeniu, musi pozostać 

w samochodzie. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku ważnych przyczyn 

związanych z bezpieczeństwem oraz w przypadku konieczności skorzystania z toalety. 

W przypadku kolejki do sanitariatów Uczestnicy muszą zachować co najmniej 2-metrowy 

dystans od siebie.  

 

16. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie Imprezy, w tym również w ramach 

gastronomii, będą dostarczane do pojazdu przez obsługę Organizatora bez możliwości 

opuszczenia pojazdu przez Uczestników. 

 

17. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez 

cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza 

pojazdem – posiadanie środków ochronnych będzie kontrolowane przez obsługę na etapie 

wjazdu na teren Imprezy. 

 

18. Na terenie Imprezy zabronione jest: 

• działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów 

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

terenie Imprezy, 



• przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, 

• niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu, 

• rejestrowanie obrazu lub dźwięku telefonem komórkowym lub innym urządzeniem 

audio/video, 

• wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, 

wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, 

• prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 

zarobkowej, 

• palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, 

• spożywanie alkoholu, 

• przyprowadzanie zwierząt, 

• używanie klaksonów i świateł drogowych.   

 

§5 

Odpowiedzialność 

 

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Imprezy na własne ryzyko 

i odpowiedzialność. 

  

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania 

zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo i porządek. 

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie 

Wydarzenia. 

 

4. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jego Uczestników, jak i za 

szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.  

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą 

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

zobowiązań jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, 

zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, pandemię. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 



1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w sprawach 

organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli Good Taste 

Production Sp. z o.o. Sp. k. 


