
   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 Регламент масового заходу 

 B рамках Концерту 31-го Фіналу Великого Оркестру Різдвяної 

Благодійності  (далі – «Регламент масового заходу») 
 

1.    Концерт у рамках 31-го Фіналу Великого Оркестру Різдвяної Благодійності є масовим без 

квитковим заходом (далі – Концерт). Концерт відноситься до щорічного благодійного збору i 

організовується в рамках 31-го Гранд-фіналу Великого Оркестру Різдвяної Благодійності та є 

мистецько-розважальним заходом. 

 2.    Учасники Концерту зобов'язані дотримуватись інструкцій послуг та правил Організатора 

забезпечення, встановлене Організатором.   

3.    Завдяки особливим заходам безпеки кожен учасник Концерту, який бажає потрапити на 

територію масового заходy, підлягає контролю безпеки (включаючи особисті та принесені речі).  

Учасники, які не пройдуть перевірку безпеки, на масовий захід не будуть допущені. 

4.    На Концерті заборонено: 

           а) проявляти будь-які ознаки агресії та насильства 

          б) зберігати та проносити алкоголь, наркотики, дозволені наркотики та інші наркотичні 

речовини, а також торгуючи ними 

          в) мати та приносити предмети та інструменти, які можуть загрожувати безпеці інших  

людей, у тому числі зброї, скляної тари та парасольок 

          г) проголошення або демонстрація гасел, символів, непристойного, вульгарного, 

образливого змісту,  расистські,тощо  та расистські пропагандистські матеріали,  ксенофобські, 

політичні та релігійні  

         д) використання відкритого вогню 

         е) пронесення та зберігання піротехнічних матеріалів, аерозольного газу, легкозаймистих 

речовин, палива та інертних матеріалів. 

         ж) внесення багажу, валіз, великих рюкзаків і великогабаритних предметів  

         з ) куріння та електронні сигарети 

          і) вихід на сцену та будь-які інші технічні будівлі 

          ї) вхід тварин 

          й) використання керованих літаючих моделей та дронів 

        к) проведення виставок, заходів, презентацій, торгівлі та всіх рекламних заходів, в 

маркетингових та іміджевих цілях (без письмової згоди Організатора)  



   
 

   
 

         л) використання автотранспорту, самокатів, велосипедів та іншого спортивного інвентарю 

(крім осіб, які мають вхідні картки, видані Організатором) – недотримання вимог, призводить до 

буксирування автомобіля за рахунок і ризик власника 

        м) проведення зборів з метою, відмінною від 31-го Фіналу 

        н) приносити та використовувати будь-які пристрої, які можуть заважати роботі персоналу 

Концерту, включаючи вувузели та бездротові пристрої, такі як камери, мікрофони, мікропорти, 

під страхом конфіскації обладнання 

Наведений вище перелік не є вичерпним.  Послуги Організатора залишають за собою право 

вказувати на інші заборонені предмети та поведінкy. 

5.    Організатор не надає заставу. Організатор не несе відповідальності за втрачені або покинуті 

речі. 

6.    Організатор залишає за собою право відмовити у вході в зону проведення масового заходу, 

якщо збільшення кількості осіб, які перебувають у його приміщенні, може загрожувати безпеці 

учасників.   

7.    Невиконання Регламенту масового заходу або інструкцій служби Організатора результатів 

негайне зняття з Концерту. 

8.    Відповідно до Закону «Про безпеку масових заходів» від 20 березня 2009 року Організатор 

має право та зобов’язаний видаляти з Концертної зони осіб, які порушують громадський порядок 

та не дотримуються правил проведення масових заходів (ст. 22 уст.1 пункт 2 Закону про масові 

заходи) 

9.    Організатор фіксує хід Концерту.  Участь у Концерті прирівнюється до згоди на вільне 

використання зображення учасника для цілей телевізійного та фотовиробництва, а також у 

записах, записаних під час Концерту, використання та розміщення в комерційному чи 

некомерційному порядку на всіх видах носіїв , в тому числі  з метою трансляції та популяризації 

Концерту та діяльності Організатора, Виконавчого продюсера та їх партнерів. 

10.    Забороняється знiмати (запис у формі аудіо-, відео- чи аудіо-відео) та зйомка всієї події в 

цілому або його великих фрагментів за допомогою цифрової чи аналогової фотографії з метою 

будь-якої публікації, будь-якою технікою чи через будь-якому носії, зокрема в мережі Інтернет, 

без письмової згоди Організатора. 

11.   З метою забезпечення безпеки учасників Організатор може ввімкнути відеоспостереження. 

12.   Перебування в зоні масового заходу означає згоду та зобов'язання виконувати Регламент 

масового заходу та Регламент терену. 

13.   Організатор залишає за собою право змінювати Регламент про масовий захід. 

14.   Розпорядником персональних даних учасників є Організатор (Фундацiя ВОРБ).  Більше 

інформації про обробку персональних даних Організатором можна знайти в інформаційному 

пункті, доступному за адресою https://www.wosp.org.pl/klauzule 

 

 *Регламент теренy буде доступний шляхом вивішування на вході до масового заходу та 

розміщення на сайті: https://www.wosp.org.pl/final/regulamin 

https://www.wosp.org.pl/klauzule


   
 

   
 

 

 

 

 


