
   
 

   
 

Регламент про Фінальну студію та терен 31-го Фіналу Великого 

Oркестру Pіздвяної Благодійності 

Варшава, Plac Defilad, 29 січня 2023 p. 

(далі - «Регламент») 
 

Загальні положення 

1. Запис програми для потреб 31-го Фіналу Великого Оркестру Різдвяної Благодійності (далі – 

31-й Фінал) відбуватиметься у створеній спеціально для цієї нагоди студії звукозапису на 

Plac Defilad при Pałacu Kultury i Nauki (далі «Студія»). 

2. Організатором Концерту є Великa Оркестрa Різдвяної Благодійності зa юридичною адресою 

у Варшаві, вул.  Dominikańska 19c (номер KRS: 000003 0897).  Виконавчим продюсером 30-го 

Фіналу, цього Концертy, є Złoty Melon sp. z o.o., 100% акцій якого належать Фундації WOŚP 

(зареєстрований офіс: Варшава, вул. Домініканська 19c, Окружний суд столичного міста 

Варшави, Номер KRS 0000158131, NIP: 5213236491, статутний капітал 1 594 000 злотих).  

 

Вхід до студії 

3. Організатор встановив кількість учасників, які можуть входити в Студію одночасно, 450 осіб.   

4.  Учасники будуть допущені до Студії вIд  першого телевізійного входу (близько 08:00) 29 

січня 2023 року та покинуть її в той же день після закінчення програми, для цілей 31-го 

Фіналу (близько 23:55). 

5. Особи віком до 13 років можуть входити до Студії та перебувати на її території лише під 

наглядом дорослих.  Особи віком від 13 до 18 років можуть входити в Студію під наглядом 

повнолітніх або самостійно за згодою одного з батьків або законного представника. 

6. Співробітники мають право входити в приміщення Студії та на території 31-го Фіналу за 

дійсним посвідченням особи з фото. З іншого боку, щоб увійти в зону 31-го Фіналу, треба 

мати дійсний, особистий та отриманий від Організаторa вхідних квитків. 

 

Безпека 

7. Кожна особа в Студії та на території 31-го Фіналу зобов’язана дотримуватись інструкцій 

служб Організатора та правил безпеки, встановлених Організатором, а також Регламенту. 

8. У зв'язку з особливими заходами безпеки кожен, хто бажає увійти до приміщення Студії, 

може бути підданий особистому контролю та перевірці багажу.  Особи, які не згодні на 

проведення обшуку і контроль багажу не буде допущено до студії. 

9. Усі зони в районі 31-го фіналу належним чином позначені.  Місце, не призначене для 

учасників - це вся технічна база, включаючи зокрема технічні будівлі. 

10. Організатор залишає за собою право не допускати або негайно видаляти осіб у стані 

алкогольного сп’яніння та наркотичного станy, які проявляють агресiю. 

11. Організатор залишає за собою право вводити додаткові обмеження на території Студії, у 

зв’язку з актуальною правовою ситуацією. 

Умови проведення 31-го Фіналу 

12. На території Студії та 31-го Фіналу заборонено: 

              а) проявляти будь-які ознаки агресії та насильства 

               б) провозити та вживати алкоголь, наркотики, дозволені наркотики та інші наркотичні 

речовини, а також торгуючи ними 



   
 

   
 

               в) зберігання та пронесення зброї, скляної тари, великих парасольок та інших предметів, 

які можуть становити загрозу здоров'ю та життю учасників 

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

образливого, расистського тощо, зміст расистських, ксенофобських, політичних та релігійних 

пропагандистських матеріалів 

              д) використання відкритого вогню (багаття, газові балончики) 

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

речовин, паливо та агрегати 

            ж) проносити багаж, валізи, великі рюкзаки та громіздкі предмети  

           з) палити тютюн та електронні сигарети за межами призначених місць 

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

            ї) вхід з тваринами;  

           к) використання керованих літальних моделей і дронів 

             л) проведення виставок, хепенінгів, презентацій, торгівлі та будь-якої рекламної, 

маркетингової та іміджевої діяльності (без письмової згоди Організатора) 

            м) пересування автотранспорту, самокатів, велосипедів та іншого спортивного інвентарю 

(крім осіб з вхідними картками, виданими Організатором) – недотримання, призводить до 

буксирування транспортного засобу за рахунок і на ризик власника. 

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

            o) внесення та використання будь-яких пристроїв, які можуть заважати роботі в Студії, 

включаючи вувузели та бездротові пристрої, такі як камери, мікрофони, мікропорти, під страхом 

конфіскації обладнання. 

 Наведений вище перелік не є вичерпним.  Службa Oрганізатора (зокрема Pokojowy Patrol та 

охорона) мають право вказувати інші заборонені предмети та поведінку. 

13. Без письмової згоди Організатора забороняється проведення в Студії та 31-го Фіналу 

виставки, події, презентації, торгівля та будь-які рекламні, маркетингові та іміджеві заходи. 

14. Заставу організатор не надає. Організатор не несе відповідальності за втрачені або покинуті 

речі. 

15. Перебування на території Студії та 31-го фіналу рівнозначне згоді на використання 

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

записаних під час 31-го фіналу Великого Pіздвяного Благодійного Oркестру, використаних і 

доступних у комерційний чи некомерційний спосіб на всіх типах носіїв, напр. з метою 

трансляції 31-го Фіналу ВОРБ, популяризації Фіналу ВОРБ, Партнерів ВОРБ та статутної 

діяльності Організатора (WOŚP Foundation). 

16. 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. 

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

 

 



   
 

   
 

Висновок регламенту 

18. У разі виникнення спорів, не передбачених цим Регламентом, рішення приймає 

Організатор або від його імені Pokojowy Patrol та Oхорона. 

19. Організатор залишає за собою право змінювати Регламент. 

20. Знищення майна, що знаходиться в Студії та 31-му Фіналі, карається за загальними 

правилами. 

21. Порушення правил або невиконання вказівок Pokojowego Patrolu чи Oхорони призведе до 

негайного видалення із зони 31-го Фіналу. 

    * Регламент буде оприлюднено шляхом розміщення інформації на дошках оголошень у 

студії 31-го фіналу та на офіційних       публічних сайтах Організатора. 

 


