REGULAMIN
LUXURY CARNIVAL
z dnia 10.01.2019 r.
Luxury Carnival (dalej "Event") jest zamkniętą imprezą, na którą wstęp mają jedynie osoby zaproszone
przez Organizatora za okazaniem Biletu. Event nie jest imprezą masową.
Organizator:
Organizatorem Eventu jest Module Plan sp. z o.o., ul. ul. Grabiszyńska 281/420, 53-234 Wrocław, NIP
8943073896.
Ważne określenia i Strefy:
Przez "Bilet" rozumie się papierową lub elektroniczną wersję dokumentu zawierającego unikatowy kod
QR wygenerowany na potrzeby Eventu;
Przez "Identyfikator" rozumie się tkaninową lub papierową opaskę wejściową z oznaczeniem „Luxury
Carnival”
Przez "Event" rozumie się miejsce, w którym odbywa się Luxury Carnival, tj. Hala 1 Centrum EXPO XXI
przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie oraz miejsca do niej przyległe w godzinach:
•
•

piątek 18 stycznia 2019 roku od godziny 18.00 do godziny 02.00
sobota 19 stycznia 2019 roku od godziny 18.00 do godziny 23.59

"Gość" to pełnoletnia osoba, która na podstawie okazanego Biletu otrzymała Identyfikator.
„Voucher” lub „Karnet” to dedykowany dla Eventu dokument w kolorach czarnym i białym, który jest na
terenie Eventu środkiem rozliczeniowym.
„Strefy” to obszary Hali nr 1 Eventu, na której swoje stoiska mają Partnerzy Eventu. Przez „Strefy
Partnerów” rozumie się stoiska i obszary zajmowane przez Partnerów Eventu.
„Kieliszek degustacyjny” to kieliszek wydawany dla Gościa jednorazowo podczas otrzymywania
Identyfikatora..
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1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Evencie jest zakup oryginalnego biletu.
2. Każdy z biletów jest biletem dwudniowym uprawniającym do wstępu na Event w każdym czasie
jego trwania.
3. Na podstawie biletu pełnoletnie osoby otrzymują w Recepcji Eventu Identyfikator
odpowiedniego koloru (czarny lub złoty), kieliszek degustacyjny oraz przyporządkowaną do biletu
odpowiednią ilość Voucherów:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

dla biletu „Silver” 5 voucherów białych i 1 voucher czarny
dla biletu „Gold” 5 voucherów białych i 3 vouchery czarne
dla biletu „Platinium” 5 voucherów białych i 5 voucherów czarnych
dla biletu „VIP” 10 voucherów białych i 10 voucherów czarnych
dla biletu „Business Gold” 5 voucherów białych oraz 4 vouchery czarne
dla biletu „Business Vip” 10 voucherów białych oraz 10 voucherów czarnych

4. Vouchery posiadają swoją wartość nominalną ustalaną przez każdego z Partnerów Eventu
samodzielnie.
5. Za usługi oraz produkty oferowane przez Partnerów Eventu w czasie jego trwania Goście
rozliczają się za pomocą Voucherów lub, jeśli Partner zapewnia taką możliwość, bezgotówkowo
lub gotówkowo.
6. Goście mogą nabywać dodatkowe Vouchery w Kasie Festiwalowej w cenie:
◦ voucher biały – 25 zł brutto
◦ voucher czarny – 50 złotych brutto
7. Zabrania się kopiowania, przerabiania biletów, voucherów i identyfikatorów.
8. Bilety „VIP” oraz „Business Vip” upoważniają ich posiadaczy do korzystania ze stoisk
znajdujących się w strefach poza kolejnością obsługi.
9. Pobierając Identyfikator Gość akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
10. Bilet upoważnia do jednorazowego otrzymania Identyfikatora.
11. Identyfikator umożliwia Gościowi wielokrotne korzystanie ze Stref w godzinach ich otwarcia oraz
korzystania z usług w nich oferowanych w tym wchodzenie i wychodzenie z Stref oraz miejsca
Eventu.
12. Ostatnie wejście na Event możliwe jest na 30 minut przed godzinami zakończenia danego dnia
Eventu.
13. Identyfikatory nie mogą być odstępowane lub odsprzedawane osobom trzecim. W razie
zaistnienia takiego zdarzenia, o fakcie czy dana osoba jest Gościem, rozstrzyga fakt posiadania
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przez nią biletu.
14. Vouchery wydane Gościom na podstawie biletów i zakupione w kasie Eventu nie podlegają
zwrotowi.
15. Gość zobowiązany jest do posiadania ze sobą Identyfikatora w razie chęci skorzystania ze Stref.
16. Strefy poza godzinami wskazanymi w regulaminie są zamknięte, a jeżeli Goście w nich
przebywają, czynią to na własną odpowiedzialność.
17. W Evencie mogą uczestniczyć jedynie osoby pełnoletnie.. Niemożliwe jest wprowadzanie na
teren Eventu dzieci, nawet jeśli pozostają one pod opieką opiekuna prawnego.
18. W razie stwierdzenia przebywania w Strefie osoby niepełnoletniej, Ochrona lub pracownicy
Organizatora zobowiązani są zwrócić Gościowi,który jest opiekunem osoby niepełnoletniej
uwagę i poprosić Gościa o wyprowadzenie osoby niepełnoletniej ze Strefy.
19. Odbierając bilet, Gość oświadcza, że jest osobą pełnoletnią. W razie wątpliwości co do tego stanu
rzeczy, Organizator może poprosić Gościa o okazanie dowodu tożsamości potwierdzającego jego
pełnoletność.
20. Organizator oraz Goście zobowiązują się przestrzegać postanowień ustawy z dnia 26.10.1982
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zm.)
z uwzględnieniem późniejszych poprawek z dnia 20 września 2012 r. (Dz.U. 2012 poz.1356) ze
szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących osób niepełnoletnich.
21. Jednym z aspektów Festiwalu jest degustacja trunków alkoholowych, jednak spożywanie ich w
nadmiernej ilości powodujące utrudnianie korzystania z Eventu innym Gościom lub zachowania
obsceniczne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego nie będzie tolerowane przez
Organizatora. Za nadużycie alkoholu oraz ewentualne szkody wynikłe na jego skutek, odpowiada
Gość.
22. Organizatorzy Festiwalu popierają odpowiedzialne spożywanie alkoholu i doradzają
Uczestnikom, aby konsumowali alkohol z umiarem.
23. Rekomendujemy, żeby Goście spożywali dużo wody w przerwach pomiędzy degustacjami
alkoholi.
24. Organizator zadbał o wszelkie należyte zgody i upoważnienia, stara się również zapewnić
bezpieczeństwo Gości w Strefach.
25. Organizator ma prawo odmówić wydania Biletu lub Identyfikatora oraz wstępu do Stref
Gościowi, który narusza ogólnie przyjęty ład i porządek społeczny, jest pod widocznym wpływem
alkoholu lub środków odurzających bądź stanowi zagrożenie dla osób trzecich. Organizator ma
również wówczas prawo odebrać lub nie wydawać takiej osobie Identyfikatora i/lub Biletu.
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26. Goście zakłócający porządek publiczny, bądź nie przestrzegający postanowień niniejszego
regulaminu będą usuwani z terenu Eventu przez służbę porządkową, a w szczególnie
niebezpiecznych przypadkach będą zatrzymywane i przekazywane Policji lub Straży Miejskiej. W
przypadku, gdy działania służby porządkowej okażą się nie wystarczające, wystąpi ona o pomoc
do Policji.
27. Do Stref nie wolno wnosić:
a) broni,
b) własnego alkoholu,
c) niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
d) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
e) środków odurzających i substancji psychotropowych,
f) środków trujących i promieniotwórczych,
g) płynów łatwopalnych,
h) napojów w opakowaniach szklanych
i) innych przedmiotów lub substancji mogących powodować zagrożenie dla uczestników Eventu.
16. Podczas trwania Eventu Goście zobowiązują się przestrzegać przepisów prawa, przepisów
porządkowych Centrum EXPO XXI w tym w szczególności instrukcji przeciwpożarowej.
17. W czasie trwania Eventu zabrania się Gościom używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu
w miejscach do tego niewyznaczonych.
18. Podczas wydarzeń w strefach Partnerów o bezpieczeństwo Gości dbają odpowiedzialni za te
strefy i usługi Partnerzy Eventu.
19. W wypadku zdarzeń nadzwyczajnych wszyscy uczestnicy Eventu są zobowiązani zastosować się
do poleceń przekazywanych systemem nagłośnienia przez organizatora oraz pracowników służb
porządkowych. Polecenia te dotyczyć mogą w szczególności: konieczności opuszczania terenu
Eventu w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się,
przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu Eventu, zachowania się w ściśle
określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Eventu.
20. Organizator Eventu jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Eventu, a w szczególności
zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
21. Uczestnik Eventu przyjmuje do wiadomości, że odebranie Identyfikatora jest równoznaczne z
udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu
wizerunku jego osoby w związku z imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub
przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją
przedstawiającą Event.
22. Organizator ma prawo dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Eventu z powodów
nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora.
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23. Organizator ma prawo odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą
bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec
jakichkolwiek osób.
24. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Festiwalu, Organizator niezwłocznie
poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej
www..luxurycarnival..pl
25. Organizator ma prawo zmienić program Eventu z przyczyn pozostających poza jego kontrolą pod
względem programu i czasu trwania bez uprzedzenia i rekompensaty dla Gości.
26. Goście zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb
odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
27. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek.
28. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego
na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody
wyrządzone w mieniu Organizatora lub podmiotów trzecich.
29. Zwrot Biletu możliwy jest jedynie w przypadku odwołania Festiwalu, zmiany jego daty lub
miejsca odbycia wynikłe z przyczyn zawinionych przez Organizatora
30. Zwroty nie są realizowane na rzecz osób innych niż kupujący.
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne Gości pozostawione na terenie
Eventu.
32. Niniejszy Regulamin obowiazuje do 19.01.2018 do godziny 23.59 i jest dostępny:
- na stronie internetowej Eventu: www.luxurycarnival..pl
- w Recepcji Eventu
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