
REGULAMIN 
WYDARZENIA LIGHTON FESTIVAL NA STADIONIE WROCŁAW 

 
§ 1 

 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników wydarzenia „Lighton Festival”, odbywającego się na 

trybunie Stadionu Wrocław.  
2. Organizatorem Wydarzenia jest Stadion Wrocław Sp. z o.o. ( Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław) oraz 

Visual Sensation Laser Shows & Technologies Jarosław Nadolny (ul. Główna 2, 64-117 Krzycko 
Małe). 

3. Wydarzenie to pokaz świetlny z elementami pirotechniki scenicznej, w lokalizacji wskazanej przez 
Organizatora, tj. na trybunach Stadionu Wrocław zlokalizowanego przy ul. Al. Śląska 1.  

4. Uczestnikami Wydarzenia są osoby przybywające na Wydarzenie. 
5. Udział w Wydarzeniu jest płatny. Sprzedaż biletów prowadzona jest wyłącznie przez Internet za 

pośrednictwem strony internetowej: abilet.pl. 
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.stadionwroclaw.pl.   
7. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do 

przestrzegania jego postanowień.  
 

§ 2 
 
1. Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 25-27.09.2020 r. na Stadionie Wrocław, w godzinach 

wyznaczonych przez Organizatora Wydarzenia i podanych na stronach internetowych: 
www.stadionwroclaw.pl oraz abilet.pl 

2. Wejście na Wydarzenie odbywać się będzie bramami na trybunie C, na pół godziny przed 
rozpoczęciem Wydarzenia. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 999 osób. Miejsca nie są numerowane.  
4. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zajmowania wyłącznie miejsc wyznaczonych przez 

Organizatora. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym 

przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia.  
6. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13-go roku życia, mają prawo wstępu na Wydarzenie 

wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich sprawujących nad nimi opiekę, które ponoszą za nie 
wyłączną odpowiedzialność.  

7. Osoby niepełnosprawne biorące udział w Wydarzeniu uprawnione są do zakupu biletu ulgowego  
i zajęcia miejsca wyznaczonego przez Organizatora Wydarzenia. 

8. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia terenu Wydarzenia i nie upoważnia do 
ponownego wejścia. 

 
§ 3 

 
1. Podczas Wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem postanowień 

niniejszego Regulaminu czuwać będą osoby upoważnione i wyznaczone przez Organizatora oraz 
obsługa firmy ochraniającej obiekt Stadion Wrocław.  

2. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia. Wszelkie 
uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego 
trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do wskazywania 
poszczególnym osobom dokładnej lokalizacji miejsca na terenie Wydarzenia w taki sposób by dana 
osoba zachowała bezpieczny dystans według obowiązujących zaleceń. 

3. Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu i innych 
substancji odurzających.  

4. Podczas wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz używania fleszy i lamp błyskowych. 



5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia bądź zniszczenia 
wykorzystywanego przez Uczestnika sprzętu do nagrywania. Używanie sprzętu do nagrywania tj. 
kamery, aparat,  telefony, itp. wyłącznie na własną odpowiedzialność Uczestnika Wydarzenia. 

6. Uczestnicy powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa. 

7. Każdy z Uczestników przed, w trakcie, jak również po Wydarzeniu, musi pozostać w wyznaczonym 
miejscu. Dopuszczalny jest wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety 
(regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk - umożliwienie dezynfekcji rąk przed 
i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do sanitariatów Uczestnicy muszą zachować 2-metrowy 
dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń 
przeznaczonych do skorzystania z nich.  

8. Uczestnicy powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną 
przez cały okres, w którym dystans pomiędzy Uczestnikami będzie mniejszy niż obecne wytyczne 
Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego. 

9. Każdy Uczestnik przy wejściu na teren Wydarzenia (za zgodą) powinien zostać poddany 
bezdotykowemu mierzeniu temperatury (o czym powinien zostać wcześniej poinformowany), 
przeprowadzanego przez obsługę Wydarzenia. W przypadku stwierdzania u któregokolwiek z 
Uczestników temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie może uczestniczyć w 
Wydarzeniu i nie powinna zostać wpuszczona na teren Wydarzenia, o czym powinna zostać 
poinformowana przed  przybyciem na Wydarzenie. 

10. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu, może zostać usunięty z terenu Wydarzenia. 
11. Uczestnik jest obowiązany do pozostania na terenie Wydarzenia do czasu zakończenia spektaklu. 
12. Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce Wydarzenia w trakcie trwania spektaklu, nie będzie 

ponownie wpuszczony na jego teren.  
13. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na 

potrzeby promocyjne  Wydarzenia „Lighton Festival”. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje 
wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i 
społecznościowych.      

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki mające miejsce podczas trwania 
Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników, jak również szkody poczynione 
przez Uczestnika podczas uczestnictwa w Wydarzeniu. 

15. Obiekt Stadionu Wrocław wraz z jego parkingami nadzorowany jest przy wykorzystaniu  kamer 
monitoringu wizyjnego, przez 24 godziny na dobę. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Rejestrowany obraz jest nagrywany i 
przechowywany przez okres do 30 dni.  Administratorem danych osobowych jest Stadion Wrocław 
Sp. z o.o. Informacja o przetwarzaniu danych do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
monitoringu wizyjnego dla Stadionu Wrocław Sp. z o.o. znajduje się na stronie internetowej: 
www.stadionwroclaw.pl/RODO.    

16. Na terenie Stadionu Wrocław funkcjonuje Regulamin Obiektu Stadionu Wrocław dostępny na 
stronie internetowej: www.stadionwroclaw.pl, którego postanowienia obowiązują również 
Uczestników Wydarzenia „Lighton Festival”. 

 

http://www.stadionwroclaw.pl/RODO

