REGULAMIN AUTO PARTNER SUMMER CARS PARTY 2017
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa oraz zasady
zachowania się osób biorących udział w imprezie pod nazwą Auto-Partner Summer Cars Party
(zwanej dalej również Imprezą), odbywającej się na Lotnisku Sportowym „Muchowiec”
w Katowicach, w dniach 2-3 września 2017 roku.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania
się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest
Impreza.
3. Organizatorem Imprezy jest EXTO Sp. z o. o. z siedzibą w (40-153) Katowicach, al. Wojciecha
Korfantego 191E, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem
0000607936, posiadającą nadany NIP 634-285-92-14, (zwana dalej Organizatorem).
4. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy, będą przebywały na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w
czasie trwania Imprez zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Przez „Teren Imprezy” należy rozumieć wydzieloną i udostępnioną przez Organizatora
powierzchnię Lotniska Sportowego Muchowiec w Katowicach.
5. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są do przestrzegania zasad porządkowych na terenie
Lotniska Sportowego Muchowiec, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących
przepisów prawa. W trakcie trwania Imprezy służby informacyjne informują o wymogach
bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze.
6. Przebywać na terenie Imprezy oraz w niej uczestniczyć może każda osoba posiadająca ważny bilet
wstępu na Imprezę, zaproszenie lub akredytację oraz wydaną przez Organizatora opaskę.
7. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany posiadać przy sobie opaskę, którą otrzymuje po weryfikacji
biletu i okazywać ją każdorazowo na żądanie Służb Porządkowych lub Organizatora.
8. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom które
nie okazały ważnego biletu/opaski.
9. Impreza jest otwarta dla wszystkich osób posiadających bilet wstępu uprawniający do
uczestnictwa w Imprezie, z zastrzeżeniem że osoba do ukończenia 13 roku życia może wejść tylko
pod opieką osoby dorosłej.
10. Uczestnictwo w Imprezie jest odpłatne. Zapłata za uczestnictwo w Imprezie następuje poprzez
zakup co najmniej jednego z biletów uprawniających do uczestnictwa w Imprezie. Cennik biletów
jest dostępny na stronie http://scp.pl.
11. W przypadku dzieci do ukończenia 6 roku życia, uczestniczących w Imprezie pod opieką dorosłego
rodzica lub opiekuna, wstęp jest bezpłatny.
12. Zakupu biletów można dokonać w kasach biletowych bezpośrednio przed wejściem na teren
Imprezy lub poprzez stronę www.summercarsparty.pl, jak również w wyznaczonych miejscach
przedsprzedaży i sprzedaży docelowej.
13. Zasady wykorzystania zakupionych biletów:
a) bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi,
b) organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonych lub zagubionych Biletów
c) bilet uszkodzony lub nieczytelny jest nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani
zamiany na inny Bilet,
d) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem,
jest on również zobowiązany jest do nabycia Biletu,
e) zakupiony Bilet upoważnia do wymiany na opaskę uprawniającą Uczestnika Imprezy do
wielokrotnego wejścia na Teren Imprezy w dni, których dotyczy zakupiony Bilet,
f) jakakolwiek forma ściągnięcia opaski jest równoznaczna z brakiem możliwości wejścia na
teren imprezy (opaskę dwudniową należy nosić przez dwa dni imprezy; drugiego dnia
Organizator nie wydaje nowych opasek),
g) zmiana w programie artystycznym Imprezy nie jest podstawą do zwrotu biletu lub jego
ekwiwalentu.
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14. Osoby uczestniczące w Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu
(terenu) i niniejszego Regulaminu imprezy masowej.
15. Uczestników Imprezy obowiązuje posiadanie biletu przez cały czas jej trwania pod rygorem
usunięcia z terenu Imprezy.
16. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie imprezy
będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe. Organizator Imprezy nie ponosi
odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Uczestnika Imprezy oraz innej osoby przebywającej na
Terenie Imprezy lub w jego otoczeniu, spowodowany pozostawaniem w strefie dźwięku lub
światła, używanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
17. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób
przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
18. Nad bezpieczeństwem uczestników Imprezy czuwają służby porządkowe i informacyjne
Organizatora, służby ratownicze i medyczne.
19. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych służb porządkowych
lub służb informacyjnych, wydawanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
z dnia 20.09.2009 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 611, ze zm.), regulaminu obiektu (terenu) lub
niniejszego Regulaminu.
20. Na terenie Imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
21. Uczestnicy mogą parkować samochody na terenie Imprezy wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych (tj. w wyznaczonych przez Organizatorach specjalnych strefach parkingowych).
22. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy:
a. napojów alkoholowych,
b. środków odurzających lub substancji psychotropowych
c. wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym w szczególności
przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
d. materiałów wybuchowych,
e. wyrobów pirotechnicznych,
f. materiałów pożarowo niebezpiecznych, w tym w szczególności przenośnych grilli,
g. innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa,
h. własnego jedzenia i napojów,
i. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, oraz środków
zadymiających,
j. przedmiotów o dużej objętości, jak drabiny, stoły, krzesła, skrzynie, walizki,
k. nakryć głowy mogących służyć do zakrywania twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia
rozpoznania osoby, w tym w szczególności kominiarek (zakaz nie dotyczy motocyklistów
w trakcie jazdy),
23. Podczas Imprezy zakazuje się:
a. wchodzenia lub przechodzenia przez ogrodzenie lub inne budowle i urządzenia, np.: fasady,
bramy, urządzenia oświetleniowe, maszty lub inne elementy konstrukcji, itp.,
b. wchodzenia na teren nieprzeznaczony dla widzów, do pomieszczeń wewnętrznych oraz
służbowych,
c. rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
d. wnoszenia i wprowadzania zwierząt bez smyczy, kagańca i bez miski na wodę dla zwierzaka
e. rozniecania ognia lub używania jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych,
f. palenia papierosów i używania ognia otwartego na zapleczach technicznych, w garderobach,
w miejscach parkowania pojazdów oraz w strefie wyścigów,
g. dewastacji jakichkolwiek obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie Imprezy, w tym
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m.in. poprzez naklejanie, pisanie lub malowanie jakichkolwiek treści w szczególności na
budowlach tymczasowych, eksponatach, samochodach, urządzeniach lub drogach,
h. wchodzenia lub wjeżdżania na trasę wyznaczonego toru wyścigowego,
i. poruszanie się po trawnikach nieudostępnionych dla Uczestników Imprezy pod rygorem
ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej za ich zniszczenie lub uszkodzenie,
j. wjeżdżania na trawniki (w tym w szczególności na pas startowy Lotniska Muchowiec)
jakimikolwiek pojazdami, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Organizatora, pod rygorem
ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej za ich zniszczenie lub uszkodzenie,
k. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza udostępnionymi toaletami oraz zanieczyszczania
terenu Imprezy w jakikolwiek inny sposób,
l. używania elementu odzieży lub jakiegokolwiek innego przedmiotu w celu uniemożliwienia lub
istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, w szczególności poprzez zasłanianie twarzy,
m. fotografowania miejsc objętych zakazem fotografowania i oznaczonych stosownymi tablicami
informacyjnymi,
n. parkowania jakichkolwiek pojazdów poza wyznaczonymi przez Organizatora specjalnymi
strefami parkowania, w szczególności na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, jak również
parkowania jakichkolwiek pojazdów w sposób uniemożliwiający poruszanie się innych
pojazdów lub w sposób zastawiający wyznaczone przez Organizatora drogi ewakuacyjne lub
dojazdowe służb ratowniczych i Policji,
o. podejmowania działań zagrażających bezpieczeństwu podczas Imprezy,
p. zachowań wulgarnych, agresywnych, prowokacyjnych, zakłócających przebieg Imprezy, jak
również stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
q. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Imprezy,
r. prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
działalności zarobkowej na terenie Imprezy.
Bez zezwolenia Organizatora zakazuje się podejmowania następujących działań na terenie
Imprezy:
a. prowadzenia handlu;
b. rozdawania druków lub ulotek;
c. prowadzenia zbiórek pieniężnych;
d. jakichkolwiek działań mających postać agitacji, reklamy, itp.;
Zabrania się konsumpcji napoi oraz produktów spożywczych niezakupionych na terenie Imprezy.
Spożywanie posiłków (z wyjątkiem przekąsek paczkowanych) i napoi alkoholowych jest dozwolone
tylko i wyłącznie w wydzielonych strefach cateringowych.
Na terenie Imprezy dostępne są różne odpłatne atrakcje, a zasady korzystania z nich określają
oddzielne regulaminy umieszczane przy poszczególnych atrakcjach.
Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do niepozostawiania bez swojego dozoru jakichkolwiek
należących do niego przedmiotów.
Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie Imprezy mogą być obsługiwane tylko przez osoby
do tego upoważnione.
Uczestnicy Imprezy odpowiadają za szkody wyrządzone z własnej winy jakimkolwiek podmiotom
trzecim, w tym innym uczestnikom, Organizatorowi lub właścicielowi terenu Imprezy.
Służby porządkowe i informacyjne, legitymujące się wydanym przez Organizatora identyfikatorem
umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych do:
a. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości i wieku,
c. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
substancje psychotropowe,
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d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania
takich poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu Imprezy,
e. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie
dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
f. dodatkowo służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do sprawdzania, czy osoba
przebywająca na terenie Imprezy posiada ważny Bilet i/lub odpowiednią opaskę.
Służby porządkowe mogą użyć dopuszczalnych środków przymusu bezpośredniego w przypadkach
oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej.
Osoby nie stosujące się do poleceń niniejszego regulaminu oraz nie wykonujące poleceń służb
porządkowych mogą zostać usunięte z trenu Imprezy lub przekazane w ręce Policji.
Ilość miejsc dla osób na terenie Imprezy jest ograniczona. Organizator ma prawo czasowego lub
całkowitego zaprzestania sprzedaży biletów w kasach biletowych, jeśli na terenie Imprezy
znajdować się będzie maksymalna ilość uczestników lub taka ilość uczestników, że dalsza sprzedaż
biletów mogłaby zagrażać bezpieczeństwu Imprezy.
Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób
w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z przepisami
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.scp.pl,
a ponadto treść Regulaminu będzie udostępniona w widocznych miejscach na terenie Imprezy,
a także w kasach biletowych.
Do chwili rozpoczęcia Imprezy Organizator może z ważnych powodów zmienić treść niniejszego
Regulaminu Imprezy, w szczególności w przypadku gdy będzie to wymagane w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Imprezy.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
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