Regulamin zakupu biletów
§1
Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres, warunki zakupu biletów na koncerty w RudeBoy
Club w Bielsku-Białej

§2
Warunki zakupu biletu
1. Zakup biletów można dokonać w wybranych salonach Video World*
2. Bilet ważny jest tylko z paragonem świadczącym o jego zakupie i upoważnia do
jednorazowego wejścia na teren imprezy.
3. W przypadku zmiany daty, miejsca imprezy posiadacz biletu może zwrócić bilet przed
rozpoczęciem imprezy za zwrotem sumy, na jaką opiewał. Poza wskazanymi powyżej
przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.
4. Cena biletu zawiera podatek VAT w wysokości 8%.
5. Przy zakupie biletu, wymiana w X zone z 50% rabatem

§3
Zasady uczestnictwa w imprezie
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego koncertu
lub imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia o ile do odwołania dochodzi z przyczyn
niezależnych od Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi postanowieniami i
dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu
imprezy, do tego, co następuje:
a) odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie
broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty (puszki,
opakowania szklane), które mogą stwarzać zagrożenia dla innych uczestników imprezy,
będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz w innych uzasadnionych
przypadkach;
b) odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy
aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video;
c) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił
teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w
szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się
agresywnie lub niezgodnie z regulaminem imprezy;

d) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zmienić jego miejsce
siedzące/stojące na inne;
e) odmówić wniesienia na teren imprezy alkoholu, środków odurzających oraz wszelkich innych
przedmiotów mogących pozostawać w sprzeczności z regulaminem imprezy i ustawą o
bezpieczeństwie imprez masowych, oraz obowiązującymi przepisami prawa.
5. Posiadacz biletu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących
spowodować uszkodzenie słuchu.

* Bielsko-Biała, Żory, Jastrzębie Zdrój, Pszczyna, Wadowice, Oświęcim, Żywiec, Tychy, Kęty,
Czechowice-Dziedzice, Andrychów, Cieszyn, Mikołów, Rybnik, Gliwice, Zabrze, Olkusz,
Mysłowice, Tarnowskie Góry, Rydułtowy, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Jaworzno,
Katowice, Chrzanów, Kraków, Czerwionka-Leszczyny, Sosnowiec, Kraków, Racibórz, Piekary
Śląskie, Bytom, Chorzów, Świętochłowice, Częstochowa, Będzin, Zawiercie,

