REGULAMIN KLUBU BRAND MUSIC CLUB
Skoków 83B, 24-300 Opole Lubelskie

1.

Wszystkie Osoby biorące udział w imprezach organizowanych przez Brand Music Club i przebywające
w budynku klubu oraz na jego terenie mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do
budynku klubu i na jego teren jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

2.

Prawo wstępu na imprezę mają:
a.

osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają ważny dowód osobisty/legitymację oraz dokonały opłaty za
wejście do klubu. W uzasadnionych przypadkach obsługa klubu może poprosić gości o wylegitymowanie
się dokumentem potwierdzającym wiek.

b.

przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności
kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
wizyty z kierownictwem klubu.

3.

Opłata za wejście do klubu pobierana jest w gotówce i nie jest ona zwracana w przypadku wychodzenia z klubu.
Zakupionego biletu/pieczątki/opaski wstępu po wejściu na imprezę nie wolno udostępniać innej osobie.

4.

O wejściu osób na teren klubu decyduje obsługa klubu. Obsługa klubu oraz pracownicy ochrony klubu mają
prawo odmówić wstępu na teren klubu bez podania przyczyny.

5.

W celu zapewniania gościom klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, klub zastrzega sobie prawo do
odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom
prezentowanym przez klub. Dotyczy to również osób posiadających wcześniej zakupiony bilet czy rezerwację
loży/stolika w klubie. Obsługa klubu oraz pracownicy ochrony mają prawo odmówić podania przyczyn, z powodu
których osoba/y nie została/y wpuszczona/ne do klubu.

6.

W przypadku braku miejsca lub problemów logistycznych ochrona ma prawo chwilowo wstrzymać lub odmówić
wpuszczania kolejnych gości.

7.

Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak
pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie
zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane
z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

8.

Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz:
a.

wnoszenia i posiadania w budynku klubu i na terenie należącym do klubu, broni palnej i gazowej, noży,
ostrych przedmiotów oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych i tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla
zdrowia lub życia gości klubu.

b.

wnoszenia na teren budynku klubu własnej żywności, artykułów spożywczych i napojów,
w szczególności napojów alkoholowych (z wyjątkiem tortów po uprzednim ustaleniu z obsługą).

c.

wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów będących własnością klubu poza jego teren.

d.

wynoszenia opakowań szklanych oraz napojów poza obszar klubu.

e.

spożywania napojów alkoholowych (również tych zakupionych w klubie) poza terenem klubu,
tj. na parkingach i terenach zielonych wokół klubu.

f.

zanieczyszczania i zaśmiecania klubu oraz terenów należących do klubu jak również niszczenia mienia
klubu i innych osób.

g.

wchodzenia w strefy klubu nie przeznaczone do celów imprezy. (magazyny, zaplecza itd.).

h.

rzucania wszelkimi przedmiotami.

i.

sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa
klubu.

9.

j.

fotografowania sprzętem profesjonalnym (lustrzanki) oraz rejestracji audio-wizualnej (sprzętem
profesjonalnym – kamery ) imprezy bez zgody kierownictwa klubu, lub też bez wcześniejszej autoryzacji.

k.

naklejania nalepek w budynku klubu oraz malowania po ścianach.

l.

zakładania nóg na stoły, loże, oparcia itp. oraz przysypiania.

Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób, w przypadku podejrzenia,
że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 9a i 9b regulaminu.

10. Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim zachowaniem naruszające regulamin klubu i ogólnie przyjęte
normy zachowania, będą usuwane z klubu bez zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet. W przypadku drastycznego
naruszenia regulaminu klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu
zapewnienia bezpieczeństwa.
11. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w klubie lub na jego terenie, popełnienia wykroczenia lub
przestępstwa lub też niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę
i niezwłocznie przekazać policji. Klient klubu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody
i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.
12. Obsługa klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej. Ma też prawo odmówić obsługi gości,
którzy zachowują się agresywnie lub wulgarnie.
13. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych na konsoli i podestach, lub
w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
14. Osoby biorące udział w imprezie, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich
wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez Brand Music Club dla celów marketingowych. Zgoda
udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie
wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych,
zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audiowizualnych oraz
informacji dotyczących imprezy.
15. Klienci klubu mogą w okresie jesienno-zimowym skorzystać odpłatnie z szatni klubu. Szczegółowe zasady
działania Szatni opisane są w „Regulaminie Szatni”, który znajduje się w klubie. Decydując się na pozostawienie
rzeczy w szatni klubu, automatycznie akceptują Państwo jej regulamin.
16. Klub nie odpowiada za rzeczy, ubrania, torebki i inne wartościowe przedmioty, pozostawione bez nadzoru
w lożach, barach i innych miejscach na terenie klubu oraz za napoje, alkohole i inne rzeczy pozostawione na
stolikach.
17. Rzeczy zgubione lub pozostawione w klubie, w tym również rzeczy nie odebrane z szatni, można odebrać do 14
dni od momentu pozostawienia lub zgubienia ich w klubie.
18. W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego
miejsc. Osoby przebywające w miejscach dla palących dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionych
pomieszczeniach.
19. Na terenie klubu znajdują się aparatura nagłaśniająca o dużej mocy. Osoby biorące udział w imprezie mają
świadomość, że będą wystawione na emisję dźwięku o dużym natężeniu i robią to na własną odpowiedzialność.
Klub nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia słuchu wynikającego
z wyżej wymienionych przyczyn.
20. W budynku klubu i na jego terenie zainstalowano system monitoringu. Osoby biorące udział w imprezie mają
tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring.
21. W przypadku zaistnienia spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownictwo
klubu lub osoba przez nie wyznaczona.
22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2017 r. do dnia jego odwołania.

Kierownictwo Brand Music Club
Skoków, 02.01.2017r.

