
REGULAMIN 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą Gala Evening Pracodawców 

Pomorza 2020 organizowanego przez „Pracodawców Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Regulamin 

obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Każdy uczestnik Gal przyjmuje do wiadomości, 

że wstęp na Teren wydarzenia jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.  

2. Wszystkich uczestników Gali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.  

3. Zaproszenie i akredytacje uprawniające do wejścia na teren Gali są imienne i nie podlegają dalszej 

odsprzedaży. 

4. Uczestnik wydarzenia ma prawo do przebywania na terenie obiektu w czasie trwania Gali, tj. od chwili 

udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia wydarzenia. 

5. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej porządek publiczny przed wejściem na teren, na 

którym odbywać się będzie Gala oraz osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków 

lub zachowującym się agresywnie.  

6. W przypadku zakłócania porządku publicznego Organizator Gali może wezwać uczestnika imprezy 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 celem wyegzekwowania 

powyższego żądania.  

7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń oznakowanych pracowników 

porządkowych. 

8. Na terenie całego obiektu, w którym odbywa się Gala obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów 

tytoniowych. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie 

wydarzenia. 

10. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na 

terenie, gdy odbywa się Gala w stosunku do innych uczestników oraz Organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem wydarzenia, za które 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności za rezygnację poszczególnych 

osób/artystów z powodów niezależnych od Organizatora.  

12. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora. Wizerunek osób przebywających na 

terenie wydarzania może zostać utrwalony, co oznacza wyrażenie zgody na utrwalenie, a następnie 

rozpowszechnienie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.  

13. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Ustawy. 

14. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pracodawcypomorza.pl. 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2020 i obowiązuje w okresie trwania Gali  

w dniach 14-15.02.2020.   

Dyrektor Zarządzajacy Pracodawców Pomorza – Tomasz Limon 


