
TRANSMISJE MISTRZOSTW EUROPY  
NA PLACU DO RADOŚCI

Katowice 11.06.2021-11.07.2021

I. Część ogólna

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Placu do Radości (ul. Kościuszki 229, 40-600 
Katowice) podczas organizowanych Transmisji Mistrzostw Europy na Placu do Radości, zwanej 
dalej: „Ogródkiem”.

2. Podmiotem udostępniającym Ogródek jest agencja LIVE sp. z.o.o. ul. Piastowska 67,  
80-363 Gdańsk zwana w dalszej części „Organizatorem”.

3. Korzystać ze Ogródka mogą pełnoletnie osoby fizyczne, oraz osoby niepełnoletnie, które uzyskały 
zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Ogródka.

4. Korzystanie z Ogródka jest przeznaczone dla klientów Restauracji Food & Ball mieszczącej się na 
terenie Centrum Handlowego LIBERO Katowice, lub jej punktu gastronomicznego mieszczącego 
się na terenie Placu do Radości.

5. Ogródek jest czynny w ramach akcji Transmisje Mistrzostw Europy na Placu do Radości w dniach  
11 czerwca - 11 lipca w godzinach 14:00 - 23:30.

II. Zasady korzystania z Ogródka

1. Urządzenia oraz meble udostępniane w ramach Ogródka przeznaczone są wyłącznie do 
korzystania zgodnie z przeznaczeniem. Osoby korzystające z Ogródka są zobowiązane do 
zachowania należytej ostrożności, w celu zapobiegnięcia narażenia zdrowia i życia własnego  
oraz pozostałych osób przebywających w obrębie Ogródka.

2. W Ogródku znajdować się może jednocześnie maksymalnie 100 osób.

3. Osoby korzystające z Ogródka są zobowiązane do stosowania się do zaleceń osób obsługujących 
Ogródek.

4. Każdy użytkownik Ogródka jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia obsługi                            
o zauważonych uszkodzeniach urządzeń wchodzących w skład Ogródka.

5. Z Ogródka nie wolno korzystać osobom nietrzeźwym, lub będącym pod wpływem środków 
odurzających, oraz osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub dla 
innych osób korzystających z Ogródka, w szczególności:

• chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, itp.),

• z chorobami skóry (grzybica, egzema itp.) i nie zagojonymi ranami,

• z chorobami układu wydalania,

• mającym trudności w oddychaniu,

• cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,

• z niewydolnością układu krążenia.
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6. Na terenie Ogródka zabrania się:

• konsumpcji produktów niezakupionych w punkcie gastronomicznym Food & Ball lub u 
najemców Galerii Handlowej LIBERO

• wnoszenia oraz spożywania alkoholu niezakupionego w punkcie gastronomicznym 
znajdującym się na terenie Ogródka.

• wnoszenia opakowań szklanych,

• wprowadzania psów i innych zwierząt,

• wrzucania oraz pozostawiania przedmiotów zanieczyszczających Ogródek lub mogących 
stworzyć zagrożenie dla osób korzystających z Ogródka.

7. W przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, osoba naruszająca 
zostanie niezwłocznie wydalona z Ogródka.

8. W przypadku zaistnienia konieczności wymagającej konserwacji Ogródka (Przerwa techniczna), 
obsługa Ogródka ma prawo czasowo wyłączyć Ogródek z użytkowania. Zabronione jest 
pozostawanie na terenie Ogródka podczas Przerwy technicznej, a także poza godzinami jego 
otwarcia.

9. Pracownik Agencji Ochrony ma prawo wyprosić osoby korzystające z Ogródka bez konieczności 
podawania przyczyny.

III. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem 
niniejszego Regulaminu oraz zaleceń obsługi.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub w inny sposób utracone przez 
osoby przebywające na terenie Ogródka.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia odzieży lub mienia osób korzystających 
ze Ogródka.

4. Osoby korzystające z Ogródka ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie, uszkodzenie 
lub zagubienie przedmiotów udostępnionych im w ramach Ogródka.

5. Osoby korzystające z Ogródka ponoszą odpowiedzialność za spowodowane przez nie wypadki.

6. 6. Organizator zastrzega sobie prawo czasowego zamknięcia Ogródka, w szczególności w 
przypadku konieczności dokonania napraw urządzeń wchodzących w skład Ogródka.

7. Ogródek jest rejestrowany przez system monitoringu, jak również na terenie Ogródka będą 
kręcone filmy oraz robione zdjęcia. Uczestnictwo oraz przebywanie na terenie Ogródka jest 
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osób korzystających ze Ogródka 
na potrzeby realizacji telewizyjnej oraz w nagraniach utrwalonych podczas Transmisji Mistrzostw 
Europy na Placu do radości, zwłaszcza w mediach społecznościowych, wykorzystywanych i 
udostępnianych w sposób komercyjny, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych 
(cyfrowych, optycznych, itp.) i niematerialnych (transmisja danych).

8. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia Organizator ma prawo wezwać odpowiednie służby.


