REGULAMIN KLUBU
01. Kupując bilet, uczestnik imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu klubu i
regulaminu imprezy, której bilet dotyczy oraz stosowania się do zaleceń ochrony, służb
porządkowych, kierownictwa klubu oraz organizatora.
02. Każdy bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na konkretna imprezę.
03. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren klubu alkoholu, środków odurzających, substancji
psychotropowych, broni, opakowań szklanych oraz ciężkich niebezpiecznych przedmiotów mogących
zagrozić życiu ludzkiemu. Przedmioty te będą konfiskowane przez ochronę klubu i wydane tylko i
wyłącznie przy obecności Policji.
04. Osoby, które nie będą w stanie lub odmówią wylegitymowania się, poproszone zostaną o
opuszczenie klubu bez prawa do zwrotu pieniędzy za bilet wstępu.
05. Klub/Organizator, służby porządkowe bądź pracownicy ochrony maja prawo odmówić wstępu
osobom będącym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków.
06. Stwarzanie zagrożenia życia lub zdrowia innych osób przebywających na terenie klubu jest
surowo zabronione i równoważne z opuszczeniem klubu.
07. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o
sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, zdrowia oraz mienia.
08. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogącego
spowodować uszkodzenie słuchu. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego poziomem dźwięku uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż
wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.
09. Uczestnicy mogą być narażeni na poślizg na śliskiej posadzce bądź uderzenie o elementy
zabezpieczające. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego
poślizgiem bądź uderzeniem o wyżej wymienione elementy uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne
odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własna odpowiedzialność.
10. Zabrania się wnoszenia i używania aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju sprzętu
służącego do rejestracji audio-video, bez zgody organizatora bądź właściciela klubu.
11. W przypadku odwołania imprezy organizator nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek rodzaju
rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet.
12. Za szkody materialne wyrządzone na terenie klubu uczestnik ponosi pełna odpowiedzialność
finansową.
13. Klub/Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu, jak
również za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
14. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa każdy uczestnik przebywa na terenie klubu bez nakrycia
głowy (czapki, kaptury, chusty itp.) pod rygorem opuszczenia klubu.
15. Osoba kupująca bilet wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie swojego wizerunku i
umieszczenia go na stronie www.megaclub.pl
16. Obsługa i ochrona klubu jest po to, aby zadbać o Wasze bezpieczeństwo i komfort zabawy.
17. Osoba, która zgubi numerek z szatni poproszona zostanie przez obsługę o udokumentowanie
swojej tożsamości. Prosimy o zrozumienie.
18. Każdy kto jest w klubie ma świadomość ze jego wizerunek może być umieszczany w
reklamowanych imprezach na stronie klubu ,kanale YouTube klubu oraz oficjalnych filmach
MegaClubu.

