Regulamin Studia Finałowego oraz terenu
30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Warszawa, Plac Defilad 30 stycznia 2022 r.
(dalej „Regulamin”)
Postanowienia ogólne
1. Nagranie programu na potrzeby 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (dalej „30. Finał”)
odbędzie się na terenie powstałego specjalnie na tę okazję studia nagraniowego na Placu Defilad przy
Pałacu Kultury i Nauki (dalej „Studio”).
2. Organizatorem 30. Finału jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą
w Warszawie ul. Dominikańska 19c, nr KRS: 0000030897 (dalej „Organizator”). Producentem
wykonawczym 30. Finału jest Złoty Melon sp. z o.o., której 100% udziałów należy do Fundacji WOŚP
(siedziba: Warszawa, ul. Dominikańska 19c, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000158131,
NIP: 5213236491, kapitał zakładowy 1.594.000 zł).
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Wejście do Studia
Organizator wyznaczył liczbę uczestników, która może jednorazowo wejść do Studia na 490 osób.
Uczestnicy będą wpuszczani do Studia po pierwszym wejściu telewizyjnym w dniu 30 stycznia 2022 r.
i opuszczą je tego samego dnia po zakończeniu programu na potrzeby 30. Finału (około 23:55).
Osoby poniżej 13 roku życia mogą wejść do Studia i przebywać na jego terenie jedynie pod opieką
osoby pełnoletniej. Osoby w wieku 13-18 mogą wejść do Studia samodzielnie pod warunkiem
posiadania zgody rodzica lub opiekuna prawnego, bądź pod opieką osoby pełnoletniej.
Przy wejściu do Studia każda zaszczepiona osoba powinna okazać unijne zaświadczenie
potwierdzające zaszczepienie przeciw COVID-19. Osoby niezaszczepione powinny zgłosić brak
szczepienia służbom Organizatora.
Współpracowników do wstępu na teren Studia upoważnia ważny, imienny identyfikator ze zdjęciem.

Bezpieczeństwo
8. Każda osoba w Studiu oraz na terenie 30. Finału zobowiązana jest do stosowania się do poleceń służb
Organizatora oraz przepisów obowiązujących w związku z sytuacją epidemiczną i zasad
bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora, a także postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa każdy wchodzący do Studia poddany będzie kontroli
bezpieczeństwa (w tym bagażu) oraz zdrowotnej (test na obecność COVID-19 oraz wypełnienie
ankiety zdrowotnej).
10. Test na obecność COVID-19 polegający na pobraniu wymazu z nosa zapewnia Organizator,
a przeprowadzany jest przez uprawnione do tego celu służby medyczne. Badanie jest dobrowolne,
niezależne od wieku i wymaga wyraźnej zgody osoby wchodzącej lub rodzica/opiekun prawnego
małoletniego zawartej w ankiecie zdrowotnej, jednakże brak poddania się testowi uniemożliwia
wejście do Studia. Posiadanie przy sobie wyniku negatywnego z testu przeprowadzonego przez inny
podmiot nie zwalnia z badania.
11. Osoby, które nie poddadzą się kontroli bezpieczeństwa bądź zdrowotnej, a także takie, u których
zostaną wykryte nieprawidłowości zdrowotne (pozytywny wynik testu na obecność COVID-19
przeprowadzonego przez Organizatora lub budzące wątpliwości odpowiedzi zawarte w ankiecie
zdrowotnej) nie zostaną wpuszczone do Studia.
12. Osoby, które pozytywnie przejdą kontrolę zdrowotną (otrzymają negatywny wynik testu na obecność
COVID-19 przeprowadzonego przez Organizatora, ich temperatura ciała wynosi poniżej 38oC, a
odpowiedzi zawarte w ankiecie zdrowotnej nie budzą wątpliwości) otrzymują od Organizatora opaskę,

uprawniającą do wstępu do Studia, którą zobowiązane są nosić przez cały czas przebywania na jego
terenie.
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Warunki przeprowadzenia 30. Finału
Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w 30. Finale WOŚP osób będących
pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub wykazujących postawę agresywną.
Wszystkie strefy na terenie 30. Finału są odpowiednio oznakowane. Miejscem nieprzeznaczonym dla
uczestników jest całe zaplecze techniczne.
Uczestnicy zobowiązani są do:
a) noszenia w widocznym miejscu opaski otrzymanej po pozytywnym przejściu kontroli zdrowotnej
przez cały czas przebywania na terenie Studia
b) nieprzebywania w strefach nieprzeznaczonych dla uczestników
c) niewchodzenia na scenę i wszelkie inne zabudowania techniczne
Na terenie Studia oraz 30. Finału zabronione jest:
a) wnoszenie i spożywanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających
b) handel alkoholem, narkotykami, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi
c) okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy
d) posiadanie i wnoszenie przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych
osób w tym opakowań szklanych i parasoli
e) głoszenie lub wywieszanie haseł, symboli, treści obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych,
rasistowskich itp. oraz materiałów propagandowych o charakterze rasistowskim,
ksenofobicznym, politycznym, religijnym
f) posiadanie i wnoszenie broni, a także przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i
życia innych osób
g) używanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe)
h) posiadanie i wnoszenie materiałów pirotechnicznych, gazu w aerozolu, substancji łatwopalnych
i) wnoszenie bagaży, walizek, dużych plecaków i przedmiotów wielkogabarytowych
j) palenie tytoniu oraz e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi
k) poruszanie się pojazdami mechanicznymi, hulajnogami, rowerami oraz innym sprzętem
sportowym (poza osobami posiadającymi wjazdówki wydane przez Organizatora)
l) wprowadzanie zwierząt
m) używanie sterowanych modeli latających oraz dronów
n) prowadzenie zbiórek na cel inny niż 30. Finału
o) wnoszenie i używanie jakichkolwiek urządzeń mogących zakłócić pracę w Studiu, w tym
wuwuzeli i urządzeń bezprzewodowych takich jak kamery, mikrofony, mikroporty, pod rygorem
konfiskaty sprzętu.
Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. Służby organizatora (w tym Pokojowy Patrol i ochrona) są
uprawnione do określenia innych przedmiotów i zachowań niedozwolonych.
Bez pisemnej zgody Organizatora, na terenie Studia oraz 30. Finału obowiązuje zakaz prowadzenia
wystaw, happeningów, prezentacji, handlu oraz jakichkolwiek działań promocyjnych,
marketingowych i wizerunkowych.
Za rzeczy zgubione lub porzucone na terenie Studia oraz 30. Finału Organizator nie odpowiada.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Organizator uruchomi monitoring wizyjny.
Przebywanie na terenie Studia i 30. Finału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej i fotograficznej oraz w
nagraniach utrwalonych podczas 30. Finału WOŚP wykorzystywanych i udostępnianych w sposób
komercyjny lub niekomercyjny, na wszelkiego rodzaju nośnikach m.in. w celu transmisji 30. Finału

WOŚP, promocji Finału WOŚP, Partnerów WOŚP oraz działalności statutowej Organizatora
(Fundacji WOŚP).
21. Zabrania się nagrywania (utrwalania w postaci rejestracji audio lub wideo lub audio wideo) oraz
utrwalania techniką fotografii cyfrowej lub analogowej wydarzeń na terenie 30. Finału lub ich
obszernych fragmentów w celach jakiejkolwiek publikacji (rozpowszechniania niezgodnego z
prawem) dowolną techniką lub za pośrednictwem dowolnego medium w szczególności poprzez sieć
Internet tj. np. na stronach internetowych www.youtube.com, www.facebook.com, www.twitter.com
i innych lub aplikacji internetowych bez pisemnej zgody Organizatora.
Postanowienia końcowe
22. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje
podejmuje Organizator lub w jego imieniu Pokojowy Patrol i ochrona.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się
do niezwłocznego poinformowania o tym uczestników.
24. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie Studia oraz 30. Finału podlega karze na zasadach
ogólnych.
25. Złamanie zasad regulaminu albo niezastosowanie się do poleceń Pokojowego Patrolu lub ochrony,
skutkuje natychmiastowym usunięciem z terenu 30. Finału.

*Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości za pomocą informacji na tablicach
ogłoszeń na terenie studia 30. Finału oraz na oficjalnych ogólnodostępnych stronach
internetowych Organizatora. Przebywanie na terenie Studia oraz 30. Finału jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu, Zasad zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 30. Finału oraz
innych obowiązujących regulacji.

