
REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE Karnawałowej WHITE PARTY
§1.

Postanowienia ogolne i zakres obowiazywania
1. Regulamin okresla prawa i obowiazki Organizatora oraz Uczestnika oraz zawiera ogolne 

warunki uczestnictwa w imprezie, pn. karnawałowej (zwany dalej „Karnawałem”), 
organizowanej przez Rezydencję Zielony Ogrod z siedziba w Zabrzu, ul. Roberta Miki 3 
(zwanym dalej "Organizator"), ktory odbędzie się 11 lutego 2023r. oraz okresla warunki 
udziału, w tym postanowienia regulujace: 

1. sposob organizacji, 
2. obowiazki Uczestnikow i Organizatora Karanawału, 
3. warunki uczestnictwa, 
4. uprawnienia uczestnikow Karnawału, 
5. zasady odpowiedzialnosci uczestnikow za zachowania niezgodne z prawem, 
6. kweste fnansowe i rezygnację. 

2. Uczestnicy Karnawału sa zobowiazani do bezwzględnego przestrzegania postanowien 
niniejszego Regulaminu. Zawarcie umowy i akceptacja niniejszego Regulaminu przez 
Uczestnika następuje z chwila dokonania wpłaty przez Uczestnika we wskazanej przez 
Organizatora kasie odpowiednio pełnej ceny imprezy przez osobę zgłaszajaca w niej swoj 
udział lub udział innych osob zgodnie z dokonana wczesniej rezerwacja. Dokonanie wpłaty 
jest rownoznaczne z rezerwacja miejsca i akceptacja niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnictwo w Karnawale  jest odpłatne i dostępne dla osob, ktore dokonały 100% płatnosci. 
4. Karnawał organizowany jest w Sali Perłowej – zwana dalej „Sala”. Godzina rozpoczęcia jest 

godz. 19:00 – o tej godzinie rozpocznie się wpuszczanie uczestnikow na salę i usadzanie we 
wskazanych przez Organizatora i jego obsługę stolikach. Oprawa artystyczna Karnawału 
rozpocznie się po usadzeniu wszystkich uczestnikow i podaniu I kolacji, tj. około godz. 20:00. 
Zakonczenie balu zaplanowano na godzinę 3:00. 

§2. 
Zakres obowiazkow Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy.

1. Do obowiazkow Organizatora imprezy nalezy zapewnienie osobie, ktora w całosci 
uregulowała opłatę za udział w imprezie (Uczestnikowi) wejscia w celu uczestnictwa w niej 
oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłoconego przebiegu. 

2. Cena obejmuje: 
1. wstęp na imprezę karnawałowa
2. miejsce siedzace przy stole (ilosc osob przy jednym stoliku wskazuja Uczestnicy w 

porozumieniu z Organizatorem z zastrzezeniem, ze pojedyncze osoby i pary oraz 
osoby wskazujace stoliki czteroosobowe moga zostac połaczone i usadzone przy 
większych stolikach wieloosobowych. O lokalizacji stolika na Sali decydowac będzie 
Organizator) 

3. szatnię (Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczy pozostawione w szatni w 
tym rzeczy drogocenne, bizuterię, odziez, obuwie, pieniadze – takze za ich kradziez, 
zagubienie lub zniszczenie), 

4. catering, ktory zapewni Restauracja Zielony Ogrod. Catering składac się będzie z: 
kolacji serwowanej ( zupa, ii danie), bufertu słodkości, bufetu dań zimnych i ciepłych 
przekasek, ciepłej kolacji poźnej. Menu do wgladu dla Uczestnikow dostępne będzie 
na stronie Organizatora. 

5. oprawę muzyczna w wykonaniu DJ 
3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wczesniejszego uprzedzenia jej uczestnikow, 

wyłacznie z uwagi na zaistnienie przyczyn, za ktore Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci. 
W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje uprawnienie o zwrot uiszczonej opłaty. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy najpoźniej na 3 dni przed 
planowanym terminem imprezy w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilosci osob. 



Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie. W takim przypadku 
Uczestnikowi przysługuje uprawnienie o zwrot uiszczonej opłaty. 

5. Organizator ma prawo zmienic program imprezy z waznych przyczyn, takich jak ogłoszenie 
załoby narodowej, niesprzyjajace warunki pogodowe uniemozliwiajace odbycie się imprezy, 
choroba, niedyspozycja lub inna pozostajaca poza odpowiedzialnoscia Organizatora 
obiektywna przyczyna uniemozliwiajaca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana 
spowodowana jest koniecznoscia zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona zdrowia lub zycia 
ludzi badź mienia albo koniecznoscia zapewnienia niezakłoconego oraz komfortowego dla 
uczestnikow przebiegu imprezy. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do 
rezygnacji z udziału w imprezie najpoźniej do momentu rozpoczęcia imprezy oraz do zwrotu 
uiszczonej opłaty. 

6. W przypadku, gdy Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty, Uczestnik 
powinien zwrocic się z pisemnym wnioskiem o dokonanie zwrotu w ciagu 7 dni od dnia 
rezygnacji z udziału w imprezie lub jej odwołania przez Organizatora. Organizator dokona 
zwrotu naleznej opłaty w formie vouchera do wykorzystania w Restauracji Zielony Ogrod w 
terminie 7 dni odpowiednio od dnia zgłoszenia lub odwołania imprezy – z zastrzezeniem 
zapisow § 5. 

§ 3.
Prawa i obowiazki uczestnika Imprezy Karnawałowej

1. Uczestnik Karnawału jest zobowiazany: 
1. posiadac przy sobie dokument tozsamosci, 
2. zajmowac miejsce okreslone przez Organizatora, 
3. zachowywac się w sposob zgodny z prawem, z zasadami wspołzycia społecznego, w 

tym nie zagrazac bezpieczenstwu innych osob obecnych na Karnawale, 
4. stosowac się do zarzadzen i polecen Organizatora, pracownikow obsługi, a w 

przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Panstwowej Strazy Pozarnej, Strazy 
Granicznej, Zandarmerii Wojskowej lub pracownikow innych uprawnionych słuzb i 
organow – do wykonywania ich polecen. 

2. Uczestnik Karnawału ma prawo: 
1. przebywac w miejscu imprezy karnawałowej w czasie jej trwania tj. od chwili 

rozpoczęcia przez Organizatora do jego zakonczenia, 
2. w nieskrępowany sposob uczestniczyc w Zabawie wyrazajac swoje emocje, co jest 

ograniczone jedynie koniecznoscia przestrzegania przepisow prawnych, ogolnie 
obowiazujacych zasad wspołzycia społecznego oraz zasad okreslonych niniejszym 
regulaminem, 

3. korzystac z urzadzen, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, ktore sa 
udostępnione do ogolnego uzytku, w sposob zgodny z ich przeznaczeniem. 

§4.
Rezygnacja Uczestnika z udziału w imprezie.

1. Rezygnacja z imprezy moze nastapic wyłacznie w formie pisemnej i musi zawierac datę jej 
zgłoszenia u Organizatora. Podstawa przyjęcia rezygnacji jest posiadanie przez Uczestnika 
dowodu zapłaty, paragonu, wyciagu z konta – w przypadku płatnosci karta. 

2. Jezeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn lezacych po jego stronie, 
Organizator nie zwraca kosztów zakupionego biletu.

3. W przypadku, gdy Uczestnik odstępujacy od umowy niezwłocznie wskaze osobę spełniajaca 
warunki udziału w imprezie, ktora przyjmie obowiazki wynikajace z tej umowy, tj. wskaze inna 
osobę na swoje miejsce to Uczestnik nie będzie ponosic kosztow manipulacyjnych. Za 
nieuiszczona częsc ceny imprezy oraz ewentualne koszty poniesione w wyniku zmiany 
uczestnika imprezy, Uczestnik i osoba przejmujaca jego uprawnienia odpowiadaja solidarnie. 

§5. 
Bezpieczenstwo imprezy.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje. Zakazuje się wstępu na Karnawał osobie: 



a).Odmawiajacej poddania się sprawdzeniu i stwierdzeniu, czy osoba ta jest uprawniona do 
uczestniczenia w imprezie karnawałowej
b). znajdujacej się pod wpływem srodkow odurzajacych i psychotropowych lub innych podobnie 
działajacych srodkow, 
c). zachowujacej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposob stwarzajacej zagrozenie dla 
bezpieczenstwa i porzadku publicznego oraz dla innych uczestnikow karnawału

2. Organizator moze odmowic wstępu Uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczenstwa – bez roszczen fnansowych Uczestnika wobec Organizatora; 

3. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczenstwa Organizator moze zadac, aby Uczestnik 
opuscił teren imprezy i zastosowac odpowiednie kroki, aby zarzadzenie zostało wykonane. 
Dotyczy to w szczegolnosci sytuacji, w ktorych uczestnik imprezy zakłoca porzadek publiczny, 
zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku 
Uczestnik nie będzie wnosił wobec Organizatora zadnych roszczen fnansowych. 

4. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczenstwo zamienic jego miejsce siedzace na inne 
- bez roszczen fnansowych Uczestnika wobec Organizatora. 

5. Podczas Imprezy Karnawałowej zabrania się: 
1. rzucania przedmiotami, 
2. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu (w przypadku palenia tytoniu – zakaz 

obowiazuje poza miejscami wyznaczonymi dla osob palacych), 
3. uzywania srodkow pirotechnicznych, rac swietlnych i dymnych, petard, pochodni itp., 
4. blokowania miejsc w rejonie wyjsc, wejsc oraz drog ewakuacyjnych, 
5. przebywania osob w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania. 

§6. 
Postanowienia dodatkowe.

1. Uczestnik moze byc narazony na ciagłe przebywanie w strefe natęzenia dźwiękow mogacych 
spowodowac uszkodzenie słuchu. Dodatkowo, w trakcie balu wykorzystywane będzie swiatło 
sceniczne i/lub stroboskopowe, ktore moze u niektorych osob wywoływac uczucie 
dyskomfortu lub inne problemy dot. samopoczucia – zwłaszcza u osob cierpiacych na 
epilepsję. 

2. Uczestnik odpowiada za wyrzadzone przez siebie szkody, za ktore ma obowiazek zapłacic w 
terminie do 14 dni od ich powstania z własnych srodkow. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za przeszkody w wykonaniu imprezy, ktorych 
przyczyny tkwia w sile wyzszej i wyłacznym działaniu lub zaniechaniu Uczestnika. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane Uczestnikowi działaniem osob 
trzecich, w tym innych Uczestnikow. 

4. Wszelkie reklamacje nalezy zgłaszac w formie pisemnej - w trakcie trwania imprezy 
bezposrednio u Organizatora; w terminie do 30 dni od daty zakonczenia imprezy 
bezposrednio u Organizatora. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej 
wniesienia i udzieli odpowiedzi pisemnej na reklamację albo informuje pisemnie Klienta o 
niemoznosci udzielenia odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podajac przyczyny zwłoki 
oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuzszy jednak niz 60 dni. 

5. Wszelkie spory mogace wyniknac w zwiazku z realizacja imprezy będa rozstrzygane 
polubownie, a w razie braku porozumienia zastosowanie maja przepisy prawa krajowego. 


