
REGULAMIN 

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

Przedsiębiorcy Medykom   organizowanego przez „Pracodawców Pomorza” z siedzibą w Gdańsku – 

zwana w dalszej części Galą. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy 

będą przebywać na terenie miejsca odbywania się Gali tj.  Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka 

Chopina w Gdańsku, Każdy uczestnik Gal przyjmuje do wiadomości, że wstęp na Teren wydarzenia jest 

równoznaczny z akceptacją regulaminu.  

2. Uczestnik Gali przyjmuje także do wiadomości i do stosowania regulaminy i zasady bezpieczeństwa 

właściciela obiektu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im Fryderyka Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1. 

Dokumenty te dostępne są do wglądu bezpośrednio na terenie obiektu.  

3. Wszystkich uczestników Gali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.  

4. Wszystkich uczestników Gali obowiązują przepisy, ograniczenia i rekomendacje sanitarne jeżeli są 

związane z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego lub stanem epidemii ogłoszonym 

przez organy do tego uprawnione. Osoby uczestniczące w Gali winny dostosować się do wymogów 

wynikających z przepisów ogólnych ogłoszonych przez właściwe organy, jak i ograniczeń i informacji 

przekazywanych przez organizatora w zakresie dostosowujących przepisy ogólne pod potrzeby Gali. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wymagania i weryfikacji informacji o odbytym szczepieniu przeciwko 

COVID-19, jeżeli posiadanie takiej informacji będzie wymagane bieżącymi przepisami prawa zwłaszcza 

w zakresie procentowego zapełnienia miejsc siedzących podczas Gali uwarunkowanego od posiadania 

stosownego zaświadczenia.  

6. Złamanie przepisów w zakresie o którym mowa w artykule 4 obciąża tylko i wyłącznie osoby łamiące te 

przepisy wraz ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi i finansowanymi wynikającymi z tego złamania.  

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

odsprzedaży. 

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

udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia wydarzenia. 

9. 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.  

10. 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.  

11. Uczestnicy Gali zobowiązani są do stosowania się do poleceń oznakowanych pracowników 

porządkowych. 

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

tytoniowych. 

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

wydarzenia. 

14. Uczestnik Gali ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, 

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



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

Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności za możliwość odwołania, ograniczenia ilości 

osób oraz inne zmiany w przebiegu Gali wynikające z regulacji związanych z stanem zagrożenia 

epidemicznego lub stanem epidemii, a także rezygnację poszczególnych osób/artystów z powodów 

niezależnych od Organizatora.  

16. 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.  

17. Zabrania się utrwalania, transmitowania elementów Gali objętych ograniczeniami wynikającymi z praw 

autorskich w tym szczególnie niedozwolone jest w żaden sposób utrwalanie lub publikowanie czy też 

transmitowanie koncertu stanowiącego integralną część wydarzenia. Osoby łamiące ten zapis mogą 

liczyć się z konsekwencjami prawnymi oraz roszczeniami finansowymi z tego tytułu.  

18. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odrębne przepisy prawa polskiego. 

19. Regulamin zostaje dostarczony automatycznie wszystkim osobom które dokonały zgłoszenia w formie 

zapisów elektronicznych na Galę i będzie także dostępny w Biurze Pracodawców Pomorza. 

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2021 i obowiązuje w okresie trwania Gali  

w dniach 08.09.2021  

Prezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza – Tomasz Limon 


