
   
 

   
 

Регламент концертного майданчика 

Концерт у рамках 31-го Фіналу Великого Оркестру Різдвяної 

Благодійності 

(далі – Положення про масовий захід) 
 

Загальні положення 

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

безквитковим заходом,      який відбувається на Plac Bankowy (надалі – «Концерт»). 

2.    Організатор встановив кількість учасників, які можуть взяти участь у Концерті, у 

розмірі 10 000 осіб та виділить для них площу 5.000 м2. 

3.    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 концертної зони 

4.    Допуск учасників до Концертної зони здійснюється вiд години 13.00  29 січня 2023 

року та залишають її в цей же день, після закінчення Концерту (близько 22:20). 

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.    Музичні колективи, запрошені гості, послуги Організатора,волонтери та 

громадськості будуть перебувати в Концертній зоні, які бажають підтримати мету збору 

коштів.  

7.     Співробітникaм дозволяється входити в концертну зону з дійсним особистим 

посвідченням особи разом з  

 фото. З іншого боку, дійснa, особиста вхідна картка і отриманa від Організаторів вхідних 

квитків. 

8.      Усі зони на терені 31-го Фіналу належним чином позначені.  Не призначене місце 

 всі технічні засоби доступні для учасників.Не призначене місце для учасників -  весь 

технiчний терен. 

Безпека 

9.      Учасники Концерту зобов’язані дотримуватися вказівок служб Організатора та 

правил. 

 забезпечення, встановлене Організатором. 

10.    У зв’язку з особливими заходами безпеки кожен, хто бажає потрапити на концертну 

територію, 

 піддається особистому контролю та контролю багажу.  Учасники, які не здадуться на 

контроль особистий і контроль багажу не допускаються до концертної зони. 

11.    Організатор залишає за собою право відмовити у вході або негайно вивести із зони 

 Концерт людей, які знаходяться в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, позиції 

демонстраційно агресивнiй. 

12.    Організатор залишає за собою право вводити додаткові обмеження в районі 

проведення Концерту у зв’язку з пандемією COVID-19.  

 



   
 

   
 

 

Умови проведення концерту 

13. Забороняється на теренi Концерту: 

   а) проявляти будь-які ознаки агресії та насильства 

   б) зберігання та пронос алкоголю, наркотиків, дозволених наркотиків та інших 

наркотичних речовин, а також торгуючи ними 

   в) зберігання та принесення зброї, скляної тари та інших предметів, які можуть 

 становлять загрозу здоров'ю та життю учасників 

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

образливого змісту, 

 расист тощо і расистські пропагандистські матеріали,ксенофобські, політичні та релігійні 

   д) використання відкритого вогню 

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

 горючий 

   ж) куріння тютюну та електронних сигарет поза спеціально відведеними місцями 

   з) вихід на сцену та будь-які інші технічні споруди 

   і) вхід тварин 

   ї) використання керованих літальних моделей і дронів 

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

 в маркетингових та іміджевих цілях (без письмової згоди Організатора). 

Наведений вище перелік не є вичерпним.  Служби Організатора мають право вказувати 

інші заборонені предмети та поведінку 

14.    Організатор не надає заставу. Організатор не несе відповідальності за речі, втрачені 

або покинуті в зоні проведення Концерту. 

15.   Забороняється знiмати  (запис у формі аудіо-, відео- чи аудіо-відео) та зйомка 

перебігу всієї події чи її великих фрагментів за допомогою цифрової чи аналогової 

фотографії з метою будь-якої публікації, будь-якою технікою чи через будь-який носій, 

зокрема в Інтернеті, наприклад, на YouTube, Facebook, Twitter,без письмової згоди 

Організатора. 

16.    Без письмової згоди Організатора в зоні проведення Концерту забороняється 

проводити  

виставки, хепенінги, презентації, торгівлю та будь-які рекламні, маркетингові та іміджеві 

заходи. 

17.    З метою забезпечення безпеки учасників Організатор може ввімкнути 

відеоспостереження. 

Висновок регламенту 

18.     Перебування в Концертній зоні означає прийняття та зобов'язання дотримуватися 

Основних правил і Правил проведення масових заходів. 

19.     Невиконання Регламенту зони обслуговування Організатора тягне за собою 

негайне видалення з Концертної зони. 

    20. Організатор залишає за собою право змінювати Регламент.  

21. Відповідно до Закону «Про безпеку масових заходів» від 20 березня 2009 року:  

          a) 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) 

                       б) Будь-хто, хто входить до місця проведення масового заходу, або не залишає його на 

вимогу уповноваженої особи, підлягає, зокрема, штрафу (Стаття 1а, уст. 60 Закону про безпеку масових 

заходів).   



   
 

   
 

                22. Знищення майна, що знаходиться в зоні проведення Концерту, карається за загальними 

правилами. 

23.   У разі виникнення суперечок, рішення приймаються службами Організатора. 

24.   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 

 


