REGULAMIN IMPREZY „Rolkowisko w ERGO ARENIE” edycja 2021
1.

Organizatorami imprezy „Rolkowisko w ERGO ARENIE” (zwanej dalej „Imprezą”) są:
Spółka Hala Gdańsk – Sopot sp. z o.o., oraz Firma „BERG” Adam Rozenberg (zwani wspólnie „Organizator”).

2.

Celem Imprezy jest:
a) promocja hali ERGO ARENA jako miejsca przyjaznego dla mieszkańców i otwartego na aktywne formy
spędzania wolnego czasu;
b) upowszechnienie jazdy na rolkach;
c) promocja zdrowego trybu życia.

3.

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące w trakcie Imprezy, w tym
zasady wstępu, udziału oraz sposób postępowania osób uprawnionych przez Organizatora w przypadku
naruszenia tychże zasad.

4.

Imprezy odbywają się w ERGO ARENIE, w wyznaczonych terminach, które podane są do publicznej
wiadomości.

5.

Wstęp na teren ERGO ARENY w trakcie Imprezy jest bezpłatny.

6.

Do udziału w Imprezie uprawnione są osoby:
a) przebywające samodzielnie w wieku powyżej 13-go roku życia;
b) poniżej 13-go roku życia, pod warunkiem sprawowania opieki przez osobę pełnoletnią. W przypadku
grupy osób poniżej 13-go roku życia zaleca się obecność przynajmniej
1 osoby pełnoletniej będącej opiekunem na każde 10 osób;
c) posiadające identyfikator wydany przez Organizatora Imprezy.

7.

Z uwagi na komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników Rolkowiska w ERGO ARENIE, maksymalna liczba osób
przebywających jednocześnie na płycie wynosi 299 (nie dotyczy obsługi).

8.

W trakcie trwania Imprezy obowiązują następujące zakazy :
a) wstępu na teren obiektu osób innych niż wymienione w pkt 6 powyżej;
b) wstępu i przebywania osobom będącym wpływem alkoholu, środków odurzających lub
psychotropowych;
c) wstępu i przebywania pełnoletnim opiekunom, będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających
lub psychotropowych, które są jednocześnie opiekunami osoby
(osób) poniżej 13-go roku życia;
d) wnoszenia wszelkiego rodzaju napojów oraz żywności zakupionej poza ERGO ARENĄ;
e) wnoszenia i posiadania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości
alkoholu do 3,5% zakupionego w punktach gastronomicznych zlokalizowanych na terenie ERGO ARENY),
środków odurzających lub psychotropowych, broni, materiałów palnych i pożarowo niebezpiecznych,
środków i materiałów pirotechnicznych oraz materiałów wybuchowych jak też przedmiotów i narzędzi
niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie dla innych uczestników;
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f)

wnoszenia i posiadania wszelkiego rodzaju banerów i reklam o treści wulgarnej, rasistowskiej lub
naruszającej dobre obyczaje;
g) samowolnego przemieszczania się po ERGO ARENIE w miejsca nieudostępnione dla uczestników
Imprezy;
h) niszczenia wyposażenia znajdującego się w ERGO ARENIE, używania ognia otwartego, używania
elementów wyposażenia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
i) przemieszczania się na rolkach w miejscach niewyznaczonych do tego rodzaju aktywności;
j) używania innego sprzętu sportowego niż rolki i wrotki, w tym w szczególności zakaz dotyczy : hulajnogi,
rowerów, deskorolki;
k) wprowadzania lub wnoszenia na teren Imprezy wszelkiego rodzaju zwierząt.
9.

Uczestnik Imprezy obowiązany jest do:
a) stosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu. Wstęp na teren imprezy oznacza zgodę na
stosowanie się przez uczestnika do przyjętych zasad organizacyjnych i porządkowych;
b) zachowywania się w sposób, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla siebie samego oraz innych
uczestników Imprezy;
c) podporządkowania się poleceniom osób odpowiedzialnych za organizację imprezy, w szczególności
poleceniom wydanym na podstawie niniejszego Regulaminu;
d) poddania się czynnościom kontroli osoby i bagażu w przypadku podejrzenia, że Uczestnik może wnieść
na teren Imprezy rzeczy, przedmioty zabronione a wymienione w pkt 7 Regulaminu;

10. Organizator Imprezy zaleca używanie elementów wyposażenia w postaci kasków, ochraniaczy i innych
których zastosowanie ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa jego samego lub innych uczestników
Imprezy. Osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek zakładania kasku.
11. Organizator Imprezy posiada uprawnienia do:
a) kontroli osób wchodzących na teren Imprezy, w tym kontroli osób i bagażu w przypadku podejrzenia, że
Uczestnik może wnieść na teren Imprezy rzeczy, przedmioty zabronione a wymienione w pkt 7
Regulaminu. Przy czym kontroli tego rodzaju należy dokonać z poszanowaniem godności i praw
gwarantowanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b) odmowy wstępu na teren imprezy w stosunku do osób: - odmawiających poddania się czynnościom
ujętym w pkt 10a Regulaminu; - stwierdzenia posiadania przez daną osobę rzeczy lub przedmiotów,
których wnoszenie na teren imprezy jest zabronione; - nieposiadających uprawnienia wstępu na
Imprezę; - będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających; - stwarzających swoim
zachowaniem zagrożenie dla siebie samego lub innych uczestników Imprezy; - poniżej 13-go roku życia
niebędących pod opieką osoby pełnoletniej;
c) wydawania uczestnikom poleceń na podstawie niniejszego Regulaminu, w szczególności poleceń
związanych z zachowaniem porządku oraz bezpieczeństwa w związku z odbywającą się Imprezą;
d) usunięcia z terenu Imprezy i ERGO ARENY osoby/(-ób) które notorycznie, pomimo wezwań kierowanych
przez osoby odpowiedzialne za organizację z ramienia Organizatora, nie podporządkowują się
postanowieniom niniejszego Regulaminu.
12. Obowiązki Organizatora Imprezy
a) udostępnienie obiektu i jego infrastruktury w stanie niezagrażającym życiu i zdrowiu jej uczestników;
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b) zapewnienie odpowiednio przeszkolonego i wykwalifikowanego personelu, który zadba i bezpieczny
udział uczestników w Imprezie;
c) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu medycznego, posiadającego kwalifikacje do
udzielenia pierwszej pomocy medycznej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby w związku z Imprezą;
13. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zachowania uczestnika Imprezy, będące
następstwem naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia negatywnych
skutków dla tegoż uczestnika.
14. Uczestnicy Imprezy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania
w sposób niezagrażający innym uczestnikom. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za
wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników Imprezy.
15. ERGO ARENA wyposażona jest w system monitoringu wizyjnego obejmującego swoim zasięgiem zarówno
wnętrze, jak i teren przyległy do obiektu.
16. Organizator zastrzega sobie, iż zdjęcia oraz materiały filmowe z wizerunkami uczestników mogą być
publikowane w Internecie na stronach organizatora oraz podmiotów współpracujących. Udział w Imprezie
jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na żądanie uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub
retuszowane.
17. Regulamin dostępny jest przy wejściu do ERGO ARENY w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje
Organizator.
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