REGULAMIN KLUBU BRAWO DISCO POLO (Klub)
1. Właścicielem Klubu BRAWO DISCO POLO (zwanego dalej Klubem) jest Telewizyjne
Studio BRAWO (zwane dalej TV Brawo) z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 1, 46-073
Chróścina
2. W Klubie organizowane są Imprezy muzyczne skierowane do wszystkich osób
zainteresowanych uczestnictwem w nich, spełniających wymogi niniejszego regulaminu.
3. Organizatorami Imprez są TV Brawo oraz Stowarzyszenie Miłośników Disco Polo zwane
dalej Organizatorem.
4. Imprezy organizowane są w każdy piątek i sobotę w godzinach od 20:00 do 03:00.
5. W Imprezach partycypować mogą tylko te osoby, które:
a) ukończyły 18 lat
b) opłaciły przy wejściu do klubu koszt wstępu i uzyskały odpowiedni identyfikator
uprawniający do wstępu na teren klubu
c) nie znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
6. Do klubu nie zostaną wpuszczone osoby, których ubiór nie spełnia wymogów
wyznaczonych przez Organizatora tzn: zabronione są stroje sportowe typu dresy, moro,
krótkie spodenki plażowe, bluzy z kapturami, czapki oraz buty sportowe.
7. Organizator i służby porządkowe mogą odmówić wejścia do klubu bez podania przyczyny
8. W klubie zabrania się:
- posiadania i wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych, broni, niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych. W
razie wykrycia w/w przedmiotów zostają one natychmiastowo zarekwirowane przez
pracowników ochrony.
- spożywania i podawania napojów alkoholowych osobom znajdującym się już pod
wpływem alkoholu. Do oceny stanu upojenia alkoholowego mają prawo pracownicy TV
Brawo oraz ochrona w sposób uznaniowy
- wnoszenia własnych napojów bądź jedzenia
9. Nad bezpieczeństwem klubu i osób w nim znajdujących się czuwać będą osoby porządkowe
oraz pracownicy ochrony zatrudnieni przez TV Brawo. Osoby te nie mają obowiązku być
umundurowane lub legitymować się identyfikatorami.
10. Osoby porządkowe uprawnione są do:
- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
- sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie klubu,
- przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą przedmioty zakazane regulaminem,

- ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także mienia,
- usunięcia z terenu klubu osób, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg Imprezy.
11. Każdy uczestnik przy wejściu na żądanie pracownika klubu, ochrony lub służb
porządkowych powinien wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości, między
innymi dla zastosowania selekcji wiekowej
12. Uczestnicy klubu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu
oraz poszanowania mienia i wyposażenia klubu oraz zachowania się zgodnie z
obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
13. Jednorazowo w budynku może się znajdować ok. 300 osób.
14. Klub jest monitorowany w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.
15. Wejście na teren obiektu wiąże się ze zgodą na publikację wizerunku na zdjęciach lub
zapisie video i może być wykorzystane przez Organizatora do celów promocyjnych na
wszelkich polach eksploatacji bez możliwości ingerencji ich formę lub do wykrycia
sprawców przewinień i przestępstw.
16. Zakupiony identyfikator należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście
do klubu, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością
zachowania zasad bezpieczeństwa lub z łamaniem regulaminu klubu przez uczestnika. W
takim przypadku uczestnik nie ma prawa domagać się zwrotu kosztów wstępu na imprezę.
17. Jeżeli po wejściu do klubu uczestnik będzie chciał oddać identyfikator żądając zwrotu za
jego zakup z przyczyn osobistych (np. za hałas dyskotekowy, nie odpowiadająca atmosfera
itp.) kwota zakupu identyfikatora nie podlega zwrotowi.
18. Uczestnik przy wejściu do klubu jest zobowiązany poinformować Organizatora o wszelkich
problemach zdrowotnych (np. epilepsja, uszkodzenie słuchu, problemy z sercem itp.), w
przeciwnym wypadku wchodzi do klubu na własną odpowiedzialność.
19. Organizator może nie wyrazić zgody na wejście do klubu osoby z problemami
zdrowotnymi.
20. Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i życiu osób
uczestniczących w Imprezach. Osoby biorące udział nich oraz we wszelkich innych
działaniach, jakie podejmują na Imprezie, robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Organizator Imprez nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i
życiu osób wynikający z łamania prawa, niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego.
21. W razie konieczności uzyskania niezbędnej pomocy lekarskiej lub policji udostępnia się
nieodpłatnie telefon służbowy.
22. Osoby przebywające na terenie klubu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w klubu.
23. Osoby, które dopuściły się zniszczenia mienia lub wyposażenia klubu zobowiązane są do
zadośćuczynienia za wyrządzone szkody.

24. Uczestnicy imprez zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników ochrony w
zakresie dotyczącym zapisów Regulaminu klubu oraz bezpieczeństwa imprezy.
25. Osoby, które w trakcie imprezy nie będą przestrzegać regulaminu , a zostaną ujawnione,
zostaną wyproszone z lokalu bez zwrotu kosztów.
26. Organizator zapewnia uczestnikom Imprez bezpłatny parking niestrzeżony, bezpłatną
szatnię niestrzeżoną oraz bezpłatne WC, przy czym Organizator nie ponosi
odpowiedzialności ani za samochody pozostawione na parkingu ani za rzeczy pozostawione
w szatni a także zastrzega sobie ograniczoną ilość miejsc parkingowych oraz w szatni.
27. W klubie są miejsca stojące lub siedzące nienumerowane.
28. Organizator i obsługa klubu nie odpowiada za rzeczy pozostawione przy stolikach bez
opieki lub zagubione podczas imprezy.
29. Klub posiada bufet oferujący napoje chłodzące alkoholowe i bezalkoholowe oraz zimne i
ciepłe przekąski. Oferowany asortyment jest sprzedawany zgodnie w ogólnodostępnym
cennikiem, przy czym klub zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w asortymencie
oraz w obowiązujących cenach sprzedaży.
30. Na terenie obiektu i wokół niego obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Organizator zapewnia
osobom palącym oznaczone miejsce, w którym można palić tytoń.
31. Wnoszenie i korzystanie na terenie klubu z aparatów fotograficznych, kamer lub innych
urządzeń audio–video jest zabronione bez zezwolenia Organizatora.
32. Każdy materiał nagrany jakimkolwiek urządzeniem przez uczestników imprezy na terenie
lokalu i parkingu są własnością klubu i bez pozwolenia nie mogą być nigdzie udostępniane
ani publikowane.
33. Osoby wkraczające na teren prywatny klubu (łącznie z parkingiem) nie mają prawa
wykonywać jakiejkolwiek czynności zarobkowych bez pozwolenia Organizatora.
34. Po zakończeniu imprezy uczestnicy mają obowiązek niezwłocznie opuścić klub na
wezwanie organizatora.
35. Obszar przed głównym wejściem do klubu oraz teren parkingów nie należy do zakresu
obowiązków osób porządkowych. Wszelkie zdarzenia oraz zaistniałe tam sytuacje nie dają
żadnych podstaw prawnych do odpowiedzialności Organizatorów.
36. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie oraz w godzinach
trwania imprez a także do ich odwoływania bez podania przyczyny, przy czym informacja o
zmianach zostanie każdorazowo umieszczona na stronie internetowej klubu
www.tvbrawo.pl
37. Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej organizatora imprezy www.tvbrawo.pl
oraz do wglądu w klubie.

