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REGULAMIN WYDARZENIA I UCZESTNICTWA W WYDARZENIU 

 

§ 1 Definicje 

  

Określenia użyte w regulaminie oznaczają: 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin wydarzenia i uczestnictwa w wydarzeniu. 

2. Portal – portal adria-art.pl działający pod domenami: adria-art.pl 

3. Operator – Adria Art spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-

227), przy ul. Artura Grottgera 4/2, numer NIP 9671422655, KRS 0000987353, numer REGON 

381340539, mail: info@adria-art.pl 

4. Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, 

rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za 

pośrednictwem Portalu. 

5. Organizator – osoba lub podmiot będąca organizatorem Wydarzenia. 

6. Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów w Portalu. 

7. Rezerwacja – usługa polegająca na czasowym zablokowaniu wskazanych przez Klienta miejsc na 

Wydarzenie oraz związana z tym sprzedaż Biletów i Towarów, z określeniem sposobu ich 

dostarczenia wraz z informacją o statusie zamówienia. 

8. Uczestnik – osoba posiadająca ważny bilet i będąca widzem wydarzenia 

9. Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej wydrukowany na specjalnym 

papierze z odpowiednimi zabezpieczeniami. 

10. Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej. 

11. Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, 

którego dany bilet dotyczy. 

12. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). 

13. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

14. UŚUDE - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz.U. z 

2020 r. poz. 344) 

15. Siła Wyższa - jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Operatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, 

wojna, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież 

istotnego sprzętu, umyślna szkoda, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, 

zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje 

organów administracji państwowej lub samorządowej, a w szczególności sytuacje związane z 

występowaniem epidemii SARS COVID-19 wraz z obostrzeniami i zakazami związanymi z 

występowaniem epidemii.  
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§ 2 Warunki uczestnictwa w wydarzeniu 

1. Organizatorem wydarzeń jest Adria Art sp. z o.o., ul. Artura Grottgera 4/2, 85-227 Bydgoszcz, 

REGON: 381340539, NIP: 9671422655 KRS: 0000987353, e-mail: info@adria-art.pl 

2. Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony. 

3. Posiadany przez uczestnika wydarzenia bilet jest jednoosobowy. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania podczas występu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego wydarzenia bez wcześniejszego 

uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania 

wobec posiadacza biletu poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet na odwołane wydarzenie. 

6. Bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z 

powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego 

uprzedzenia i rekompensaty. 

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie. 

9. Widzowie niepełnoletni mogą uczestniczyć w wydarzeniu za zgodą i na odpowiedzialność 

prawnych opiekunów. 

10. Bilet uszkodzony, nieposiadający kuponu kontrolnego bądź z nieczytelnym kodem kreskowym 

jest nieważny. 

11. Organizator ma prawo zmienić miejsca siedzące lub stojące posiadaczowi biletu, jeśli zajdzie taka 

potrzeba, w szczególności w celu wypełnienia obowiązków związanych zapewnieniem reżimu 

sanitarnego. 

12. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby 

stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia. 

13. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę. 

14. Wymagane jest: wyciszenie dzwonków telefonów podczas wydarzeń, stosowanie się do zaleceń 

obsługi oraz pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i porządku. 

15. Naruszenie zakazów lub wymagań określonych wyżej może skutkować wydaleniem osoby 

naruszającej zasady poza obiekt, w którym odbywa się wydarzenie, bez prawa do jakiejkolwiek 

rekompensaty, oraz obciążenie takiej osoby kosztami poniesionymi przez organizatora (np. kosztami 

odszkodowań, kar umownych, napraw, sprzątania). 

16. Dodatkowo zastosowanie mają regulaminy obowiązujące w obiekcie, w którym odbywa się 

wydarzenie. 

17. Zakup biletów poza autoryzowanymi sklepami i punktami sprzedaży (adria-art.pl, biletyna.pl, 

kasy instytucji, kupbilecik.pl, ebilet.pl, bilety24.pl, bilety.fm, eventim.pl, abilet.pl, biletin.pl, 

biletynakabarety.pl, kabaretowebilety.pl, groupon.pl, benefit.pl, benefitsystems.pl) niesie ryzyko 

zakupu biletów nieważnych lub nieoryginalnych, które uniemożliwią wejście na wydarzenie. 

 

Data utworzenia regulaminu: 20.03.2021 r.  

 

Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2022 r. 

01.09.2022 zmieniła się forma prawna Adria Art – przekształcenie ze spółki komandytowej w spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie umowy zachowują ważność i nie ma potrzeby ich 

aneksowania. Nie zmienia się także numer NIP, nowy jest tylko numer KRS. W stopce są podane 

zaktualizowane dane spółki. 


