REGULAMIN uczestnictwa w warsztatach fitness Healthy Life Style Show 2018
prowadzonych przez Spółkę INNOVATIVE GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie
§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem warsztatów fitness Healthy Lifestyle Show 2018 (zwanych dalej „Zajęciami”) jest Spółka
INNOVATIVE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul.
Ryżowa 49, 02-495 Warszawa (NIP: 522-300-53-10, REGON: 146618511, KRS: 0000463197), zwaną dalej
„Organizatorem”.
2. Osobą
dedykowaną
do
kontaktu
w
sprawie
wydarzenia
jest Aleksandra
Olubińska
(aleksandra.olubinska@pureexpo.pl , tel +48 731 006 267).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany mając na podstawie przepisów ustawy z 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późniejszymi zmianami, zwanej
dalej także: „Kodeksem cywilnym”) oraz pozostaje zgodny z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm., zwanej dalej również: „Ustawą Konsumencką”).
4. Niniejszy regulamin skierowany jest do Zajęć, które odbędą się podczas trwania Targów Healthy Life Style Show
2018 się na PGE Narodowy w Warszawie w dniu 24 oraz 25 lutego 2018. Tym samym nie będą miały wprost
zastosowania postanowienia ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (opubl. tekst
jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2139).
5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które dokonały opłaty za uczestnictwo drogą elektroniczną bądź
na miejscu, ale również osób, które będą przebywać na terenie Zajęć, podczas ich trwania. Każda osoba, która
opłaciła uczestnictwo, a także każda osoba, która przebywa na terenie Zajęć w czasie trwania Zajęć obowiązana
jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia poprzez ustalenie zasad zachowywania się
osób obecnych na Zajęciach i uczęszczania w nich na terenie Zajęć. A także wykorzystywania urządzeń,
znajdujących się na nim, a dodatkowo uregulowanie praw i obowiązków uczestników Zajęć w związku z
rejestracją uczestnictwa.
§ 2 Rozliczenia i płatności
1. Płatności dokonywane są w formie płatności online, których operatorem jest firma PayU. Płatność odbywa się
w polskich złotych.
2. Bilety sprzedawane są wyłącznie na stronie internetowej www.hlshow.pl
3. Po dokonaniu płatności osoba, która dokonała zakupu biletu otrzymuje dokument rozliczeniowy oraz bilet z
kodem QR. Uprawnia on do odbioru opaski, która jest niezbędna, aby umożliwić poruszanie się po wydarzeniu.
4. W dniu wydarzenia będzie możliwość zakupu biletu przy założeniu dostępności miejsc / biletów. Płatność
będzie możliwa gotówką lub przy pomocy karty.
5. Zamianie na opaskę wejściową podlega wyłącznie bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
6. Bilet zakupiony przez internet nie podlega zwrotowi (podstawa prawna: art. 38 pkt 12 ustawy o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku) za wyjątkiem szczególnych okoliczności o których mowa w § 2 pkt 18
niniejszego regulaminu.
7. Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu jedynie w przypadku odwołania lub zmiany terminu targów. W takiej
sytuacji Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania jakiejkolwiek rekompensaty poza zwrotem kwoty
zamówionego biletu. Aby dokonać zwrotu należy przesłać informację wraz z biletem na adres
tickets@pureexpo.pl. Środki zostaną zwrócone na rachunek z którego dokonana była płatność w ciągu 14 dni
roboczych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu wydarzenia, zmiany gości specjalnych oraz
prelegentów. W tym przypadku uczestnik nie ma prawa do zgłaszania roszczeń i zwrotu biletu.
§ 3 Wstęp
1. Wstęp na teren zajęć przysługuje osobie po 16 roku życia, posiadającej bilet, który przy pierwszym wejściu na
teren zajęć zostanie wymieniony na opaskę identyfikacyjną. Każdorazowe wejście na teren zajęć przysługuje
tylko Uczestnikowi z nieuszkodzoną opaską identyfikacyjną, umocowaną na trwałe na ręku. Osoby poniżej 16
roku życia mogą przyjść tylko z pełnoletnim opiekunem również posiadającym bilet wstępu na wydarzenie.
2. Informujemy, iż ze względów bezpieczeństwa na terenie targów nie mogą przebywać dzieci powyżej 2 roku
życia.

2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 8 powyżej, Organizator zobowiązany jest
odmówić wstępu na teren Zajęć :
a)

osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,

b)

osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.

c)

osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
3.

Organizator Zajęć może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a)

nieposiadającym opaski identyfikacyjnej,

b)

których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

c)

posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.

d)

nie posiadającym dokumentu tożsamości.

§ 3 Zasady organizacyjne i porządkowe
1.

Na terenie Zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz:

a)

palenia papierosów poza wyznaczoną strefą oraz zażywania środków odurzających,

b)

wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz żywności zakupionych poza terenem Imprezy,

c)

posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, niedozwolonych substancji

psychoaktywnych, środków żrących, cuchnących, trucizn oraz przedmiotów, które mogą zagrażać
bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób,
d)

wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników Imprezy – scena, garderoby,

zaplecze techniczne,
f)

wprowadzania i przebywania zwierząt,

g)

niszczenia, brudzenia i usuwania z dotychczasowych miejsc tablic nakazujących i zakazujących,

h)

używania otwartego ognia,

i)

wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video oraz aparatów fotograficznych, wnoszenia i posiadania w
trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć
profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym
powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych.
Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym
w pobliżu. Niedozwolone jest używanie lamp błyskowych;

2.

W przypadku stwierdzenia złamania lub próby łamania któregokolwiek zakazów wymienionych w punkcie
powyżej, osoba dopuszczająca się czynu, może zostać wydalona lub nie wpuszczona na teren Zajęć

3.

Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych osób lub mienia oraz osoby dopuszczające się czynów
zabronionych mogą zostać zatrzymane w celu niezwłocznego przekazania Policji. Przedmioty lub substancje
prawem zakazane lub niebezpieczne mogą być przejęte celem przekazania uprawnionym organom.

4.

Uczestnicy Imprezy mogą skorzystać z szatni, Organizator nie odpowiada jednak za pozostawione w szatni
pieniądze, dokumenty oraz inne przedmioty pozostawione w odzieży lub torbach, akcesoriach.

5.

Osoby biorące udział w Imprezie wyrażają zgodę na wykonywanie w trakcie Imprezy zdjęć fotograficznych
dla celów dokumentacyjnych, reportażowych i sprawozdawczych z ich udziałem i jednocześnie wyrażają
zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie w następujących mediach: Internet, prasa, w tym wydawnictwa
prasowe nieodpłatne.

6.

Osoby biorące udział w Imprezie zobowiązane są zachować szczególną ostrożność na scenie, antresolach,
podestach, schodach prowadzących na antresolę, używając poręczy i uchwytów.

7.

Każdy uczestnik lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej ma obowiązek zapoznania się z
przeciwwskazaniami do uczestnictwa w zajęciach, którymi pozostają w szczególności:

a)

Wszelkie choroby układu krążenia,

b)

Wszelkie choroby układu oddechowego,

c)

Niedawno przebyte operacje.
Uczestnik w trakcie treningu jest zobowiązany wykonywać polecenia trenerów. W każdym przypadku, gdy
trener uzna, iż Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach w szczególności z powodu złego stanu zdrowia,
niewłaściwego stroju, zachowania, lub z każdego innego powodu – decyzja trenerów jest nieodwołalna i
ostateczna, a uczestnik ma obowiązek podporządkować się tej decyzji.

8.

Uczestnik lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego niniejszym oświadcza, iż:

a)

posiada wiedzę o zagrożeniach oraz istniejącym ryzyku – w tym, w szczególności o skutkach przystąpienia do
ćwiczeń: bez odpowiedniej rozgrzewki oraz ćwiczeń rozciągających, wbrew przeciwskazaniom zdrowotnym
lub zaleceniom lekarza jak również wykonywaniu ćwiczeń w sposób niewłaściwy, wbrew zaleceniom
instruktora;

b)

przed rozpoczęciem treningu zapozna się z planem Imprezy oraz zasadami wykonywania ćwiczeń oraz, że
brak jest przeciwwskazań zdrowotnych dla wykonywania przedstawionych ćwiczeń fizycznych.

9.

W przypadku jakichkolwiek urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych, w tym
opisanych powyżej, oraz ciąży – należy dostarczyć zgodę lekarza na brak przeciwwskazań i możliwość
uczestnictwa w Imprezie. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych
należy poinformować Organizatora.

10. Wobec dobrowolnego charakteru uczestnictwa w zajęciach, oraz tego, że Organizator nie zna stanu zdrowia
uczestnika Imprezy, a uczestnik Imprezy uczestniczy w nich na własne ryzyko.
11. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacyjnych
i/lub marketingowych przez Organizatora, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych
pochodzących od Organizatora. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 I 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu
użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 4 Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety
dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

3.

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia, tj. hlshow.pl

4.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku.

Warszawa, 1 sierpnia 2017r.

