
Regulamin  Balu Sylwestrowego „Bankiet ciał” 2012 

1. Niniejszy regulamin dotyczy imprezy „Bankiet ciał” organizowanej przez: 

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124, Warszawa, w pawilonie 

„Emilia” ul. Emilii Plater 51 

2. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

3. Na teren imprezy wstęp mają tylko osoby pełnoletnie posiadający zaproszenia 

uprawniające do uczestnictwa. 

4. Przy pierwszym wejściu na teren imprezy zaproszenie będzie wymieniane na 

identyfikator w postaci opaski umieszczanej trwale na ręce. Z identyfikatora może 

korzystać tylko jedna osoba, uszkodzenie lub zerwanie opaski powoduje utratę jego 

ważności. 

5. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie 

wskazującym na znaczne spożycie alkoholu lub pod wpływem narkotyków oraz 

osobom zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzających zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

6.  Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy: napojów, alkoholu, środków 

odurzających i psychotropowych, broni, materiałów pirotechnicznych i 

wybuchowych, pożarniczo niebezpiecznych (w tym również fajerwerków, petard, 

sztucznych ogni i tym podobnych) ciężkich i niebezpiecznych przedmiotów 

mogących zagrozić zdrowiu i życiu ludzkiemu. 

7. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób zgodny 

z zasadami współżycia społecznego oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 

innych osób, pod groźbą usunięcia go z terenu imprezy. 

8.  Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się bezwzględnie do zarządzeń i 

poleceń organizatora i służb porządkowych upoważnionych  przez organizatora. 

9. Służby porządkowe legitymujące się identyfikatorem w widocznym miejscu  są 

uprawnione do:  

a. sprawdzania zaproszeń i identyfikatorów,  

b. przeszukania osób wchodzących w celu uniemożliwienia  wnoszenia na teren 

imprezy przedmiotów wymienionych w punkcie 6. 

c. wydawania poleceń osobom zachowującym się niezgodnie z niniejszym 

regulaminem, stwarzającym zagrożenie, zakłócającym przebieg imprezy 

d.  usunięcia z terenu imprezy osób niestosujących się do poleceń  



e. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia. 

10.   Uczestnikom imprezy zakazuje się: 

a. wchodzenia do stref nie przeznaczonych dla uczestników (zaplecze sceny i 

barów, pomieszczenia służbowe, strefy wyłączone z użytku) 

b. rzucania wszelkimi przedmiotami 

c. sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek 

pieniężnych bez zgody Organizatora, 

d. zastawiania dróg ewakuacyjnych oraz uniemożliwienia swobodnego przepływu 

osób, 

e. dewastacji mienia i urządzeń znajdujących się na terenie imprezy 

f.  zaśmiecania terenu imprezy 

 

11. Na terenie imprezy, w całym pawilonie obowiązuje zakaz palenia, z wyłączeniem 

wyznaczonych do tego celu specjalnych stref. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

imprezy.  

13. Uczestnicy imprezy mają obowiązek w razie polecenia służb porządkowych lub 

organizatora zastosować się do instrukcji ewakuacji pawilonu. 

14. Uczestnicy imprezy mają obowiązek informowania organizatora lub służb 

porządkowych o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia lub o 

zauważonych pożarach. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bądź zmian w programie i 

przebiegu imprezy z uzasadnionych przyczyn lub niezależnych od organizatora. 

16. Ze względu na charytatywny cel imprezy w ramach zbiórki publicznej Organizator 

nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w przypadku 

odwołania imprezy  lub zmiany jej programu.  

17. Rezerwacje dokonywane mailem na adres bankietcial@artmuseum.pl  do dnia 22 

listopada zachowują ważność przez dwa tygodnie - po tym terminie należy je opłacić 

zgodnie z instrukcją. Rezerwacje robione po 22 listopada zachowują ważność przez 

5 dni.  

18. Ponowić rezerwację można tylko raz. 

19. Zakupione cegiełki upoważniające do odbioru zaproszenia  na imprezę nie podlegają 

zwrotom. 

mailto:bankietcial@artmuseum.pl


20. Rozstrzyganie wszelkich sporów i reklamacji, jak również prawo  do interpretowania 

wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom. 

 


