REGULAMIN STREFY RELAKSU DACH! DOMINIKAŃSKA
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem STREFY RELAKSU dACH! Dominikańska, zwanej dalej „STREFĄ”, położonej
na dachu budynku Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu pod adresem: Wrocław, Plac
Dominikański 3, PL-50-159 Wrocław, jest Atrium Dominikańska Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75C, kod pocztowy: 04-175, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000712565
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego; NIP 5252638940 („Organizator”),
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie STREFY, w
tym uczestniczących w imprezach artystycznych organizowanych na terenie STREFY. Każda
osoba przebywająca na tym terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze Strefy i
uczestniczących w Imprezach artystycznych realizowanych na terenie STREFY, poprzez
określenie zasad zachowania się tych osób i korzystania przez nie z terenu STREFY, a także
urządzeń, znajdujących się na nim.
4. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.
5. Osoby przebywające na terenie Strefy, w tym uczestniczące w wydarzeniach organizowanych
na terenie STREFY), mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakup biletu
na imprezy biletowane, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren STREFY jest
równoznaczne z jego akceptacją.
6. STREFA obejmuje część gastronomiczną, piknikową z przestrzenią artystyczną i teren kina
letniego.
§ 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY
1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezach organizowanych na terenie STREFY i korzystania z
atrakcji przewidzianych w ramach STREFY jest:
a. zakupienie biletu na imprezy artystyczne, o ile wstęp ten jest biletowany.
b. zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
2. Osoby małoletnie mogą przebywać w STREFIE wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.
3. Na teren STREFY może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba, która
spełnia warunki zapisane w pkt 1-7 oraz:
a. jest trzeźwa,
b. nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych
działających podobnie,
c. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu STREFY,
d. jest osobą dorosłą i posiada dokument tożsamości o ile zamierza zakupić w STREFIE
alkohol,
4. Osoby, których stan wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub będące w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających nie zostaną wpuszczone na
teren STREFY.
5. Na teren STREFY nie można wnosić własnego picia. Nie dotyczy to picia zakupionego w
Strefie Plenerowej na dachu Galerii Dominikańskiej.
6. Zabronione jest wnoszenie na teren STREFY przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa współużytkowników STREFY, współuczestników organizowanych
na niej wydarzeń, takich jak: broń palna, broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka,
łańcuch, petarda, świeca dymna, laser oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako
pociski oraz wszelkich im podobnych.
7. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków
odurzających jak również wnoszenie opakowań szklanych, metalowych, plastikowych.
8. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z
polskim prawodawstwem na całym terenie STREFY PLENEROWEJ.

9. Zabrania się sprzedaży, akwizycji, reklamowania, itp bez zgody Managera Strefy
10. Palenie tytoniu i papierosów elektronicznych jest dozwolone.
11. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego na terenie STREFY PLENEROWEJ
Organizator Imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w
przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez
niego terenu STREFY PLENEROWEJ i zastosować wszelkie dostępne środki celem
wyegzekwowania powyższego żądania.
12. Na teren STREFY nie będą wpuszczane osoby:
a) znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających
psychotropowych lub podobnie działającego środka
b) posiadające przy sobie napoje alkoholowe lub podobnie działające substancje
psychotropowe i środki odurzające
c) osoby posiadające przy sobie przedmioty niebezpieczne (broń, noże, tasaki, kije
baseballowe, łancuchy lub inne niebezpieczne przedmioty), materiały łatwopalne,
materiały toksyczne, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo
niebezpieczne, lub materiały żrące lub cuchnące
d) zachowujące się w sposób agresywny, prowokacyjny lub inny stwarzający zagrożenie dla
uczestników imprezy lub spokoju, porządku i bezpieczeń
e) nie posiadające dokumentu tożsamości
f) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację
g) którym ochrona odmawia wstępu na Strefę (selekcja nie ma obowiązku podawania
przyczyny odmowy wstępu)
13. Osoby znajdujące się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie
działającego środka odurzającego, a także osoby naruszające postanowienia Regulaminu,
polecenia organizatorów, służby ochrony, a także zachowujące się agresywnie w sposób
zagrażający spokojowi i porządkowi będą w razie konieczności, zmuszone do opuszczenia
Strefy nawet z zastosowaniem dopuszczalnych przez prawo środków przymusu.
14. Organizator może odmówić wstępu na teren STREFY osobie, u której stwierdzono posiadanie:
broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych),
materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów
rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez
autoryzacji.
15. Organizator ma prawo odmówić wejścia na Imprezę lub usunięcia ze STREFY osoby
zasłaniające swój wizerunek w sposób bezpośredni lub pośredni, przy zastosowaniu takiego
rodzaju nakrycia głowy, które uniemożliwia lub utrudnia identyfikacje wizerunku osoby.
16. Uczestnicy wydarzeń artystycznych odbywających się na terenie STREFYmogą przebywać
tylko w wyznaczonych dla nich miejscach, bez prawa wstępu do zamkniętych sektorów,
uczestnicy winni postępować stosownie do wydawanych przez Organizatora i odpowiednie
służby poleceń oraz korzystać z wyznaczonych dróg ewakuacji.
17. Osoby dopuszczające się na terenie Strefy przestępstw lub wykroczeń będą zatrzymywane i
przekazane odpowiednim służbom.
18. W przypadku imprez biletowanych, Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na imprezę.
Opuszczenie terenu imprezy i ponowne wejście możliwe jest tylko po ponownym wykupieniu
biletu wstępu.
19. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Strefie, popełnienia wykroczenia lub
niestosownego zachowania się, pracownicy Ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie
przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Strefie odpowiada sprawca zdarzenia lub
osoba za niego odpowiedzialna.
20. Użytkownik STREFY ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
niego na terenie STREFY, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej uczestników jak
i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
21. Organizator nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić
podczas imprez organizowanych na terenie STREFY, takich jak pożar, ewakuacja zarządzona
przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i w przypadku wstępu
biletowanego nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za
inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem wydarzenia z ww. powodów.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania
przez Uczestników zawartych w niniejszym Regulaminie postanowień oraz zarządzeń i poleceń
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek na terenie STREFY.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego wydarzenia odbywającego się w
STREFIE bez podania przyczyny. W takim przypadku w odniesieniu do wydarzeń ze wstępem
biletowanym, przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Odwołanie wydarzenia nie
upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
24. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie STREFY (dokumenty, klucze, portfele,
itp.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności
25. Organizator utrwala przebieg Imprez odbywających się na terenie STREFY dla celów
dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora, w związku z czym
istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób
uczestniczących w Imprezie. Wchodząc na teren STREFY, Osoby biorące udział w
wydarzeniach wyrażają zgodę na nieodpłatne rejestrowanie i publikację ich wizerunku
zarejestrowanego podczas imprez organizowanych na terenie
STREFYę dla celów
marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach
nadawania oraz odtwarzania publicznego materiałów marketingowych, reportaży oraz
informacji dotyczących wydarzeń realizowanych w STREFIE. W związku z tym osoby te
wyrażają także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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), tzw. RODO, a tu ich utrwalonego w ramach dokumentacji
imprezy wizerunku w celu promocji imprezy i działalności jej wykonawców i organizatorów.
Uczestnik Imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do Organizatora z tytułu
wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących
przebieg Imprezy.
26. Na terenie Strefy przebywać można wyłącznie w godzinach jej otwarcia.
Godziny funkcjonowania strefy:
Poniedziałek 13:00 – 1:30
Wtorek 10:00 – 1:30
Środa 13:00 – 1:30
Czwartek 10:00 – 1:30
Piątek 13:00 – 3:30
*wyjątek 29.07 g. 11:00
Sobota 10:00 – 3:30
Niedziela 10:00 – 1:3

W Strefie może jednocześnie przebywać – w godz. 9.00 -18.00 – 140 osób, a po godz. 18.00 – 300
osób
§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.07.2022 roku.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów w
szczególności z uwagi na obowiązujące na terenie Polski przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
3. Wejście na teren STREFY jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie
traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu
przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące
prawa obowiązującego na terenie Polski
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - w siedzibie głównej Organizatora, a także na stronie
internetowej Organizatora: https://galeria-dominikanska.pl/dach-dominikanska/

