REGULAMIN
SOPOT MATCH RACE 2018
z dnia 19.08.2018 r.
Sopot Match Race 2018 (dalej "Event") jest zamkniętą imprezą, na którą wstęp mają jedynie osoby
zaproszone przez Organizatora za okazaniem Biletu. Event nie jest imprezą masową.
Organizator:
Organizatorem Eventu jest Module Plan sp. z o.o., ul. ul. Grabiszyńska 281/420, 53-234 Wrocław, NIP
8943073896.
Ważne określenia i Strefy:
Przez "Bilet" rozumie się papierową lub elektroniczną wersję dokumentu zawierającego unikatowy kod
QR wygenerowany na potrzeby Eventu;
Przez "Identyfikator" rozumie się tkaninową opaskę wejściową;
Przez "Strefy" rozumie się następujące miejsca, w których odbywa się Event wraz z godzinami ich
otwarcia:
•
•

•
•
•
•

Recepcja Regat – oznaczone pomieszczenia w hotelu Sheraton w Sopocie (od 22.08 godz. 12.00
do 26.08 do godziny 12.00)
Wioska Żeglarska oznaczanej jako "G.H. Mumm Regatta Village" - strefa na plaży przy
restauracji M15 (ul. Jana Mamuszki 15, Sopot) - od czwartku 23.08.2018 do soboty 25.08.2018
od godziny 10.00 do godziny 18.00. Wioska Żeglarska znajduje się na plaży przy restauracji M15;
Restauracja "Zatoka Sztuki" w Sopocie, w piątek 24.08.2018 - od godziny 20.00 do godziny
03.00 25.08.2018 roku (Opening Celebration by G.H. Mumm Champagne)
Tarasy Hotelu Sheraton w Sopocie (od strony Skweru Kuracyjnego) - od godziny 19.30
25.08.2018 do 01:30 26.08.2018 roku (XV Gold Night by Chivas);
Strefa Zamknięcia Regat przy Muszli Koncertowej na Skwerze Kuracyjnym w Sopocie, od około
godziny 15:00 do 16:30 25.08.2018 roku (zamknięcie Regat Sopot Match Race 2018);
Namiot VIP na molo w Sopocie od godz. 12.00 22.08.2018 do godz. 16.00 25.08.2018 roku.

Przez "VIP Race" rozumie się rejs jachtem z floty jachtów Eventu.
Przez "VIP Shuttle" rozumie się kurs samochodem z floty pojazdów Eventu.
Przez "Water Taxi" rozumie się rejs jachtem motorowym z molo do Wioski Żeglarskiej lub w drugą
stronę.
"Gość" to pełnoletnia osoba, która na podstawie okazanego Biletu otrzymała Identyfikator.
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1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Evencie jest otrzymanie w Recepcji Regat Identyfikatora, który
wydawany jest na podstawie okazanego Biletu. Bilet może być wydany w formie elektronicznej
lub papierowej przed Eventem lub w trakcie jego trwania.
2. Bilet może otrzymać jedynie osoba pełnoletnia, która widnieje na Liście Gości stworzonej na
podstawie zgłoszeń Partnerów Eventu oraz Organizatora.
3. Bilet upoważnia do jednorazowego otrzymania Identyfikatora. W razie zgubienia Identyfikatora,
Gość zobowiązany jest do zgłoszenia się do Recepcji Regat, w której za okazaniem Biletu lub
zarejestrowanego w aplikacji mobilnej kodu może otrzymać kolejny Identyfikator. W razie ich
braku, Organizator może zapewnić Gościowi Identyfikator zastępczy.
4. Identyfikator umożliwia Gościowi wielokrotne korzystanie ze Stref w godzinach ich otwarcia oraz
korzystania z usług w nich oferowanych.
5. Osoby niepowołane, niewidniejące na Liście Gości nie otrzymają Biletu ani Identyfikatora, chyba
że zostanie to uzgodnione bezpośrednio z Organizatorem.
6. Identyfikatory wydawane są bezpłatnie. Nie mogą również być odstępowane lub odsprzedawane
osobom trzecim. W razie zaistnienia takiego zdarzenia, o fakcie czy dana osoba jest Gościem,
rozstrzyga fakt jej rejestracji w Recepcji Regat. Opłaty mogą być pobierane od osób lub
Partnerów w razie wyczerpania puli Identyfikatorów.
7. Gość zobowiązany jest do posiadania ze sobą Identyfikatora w razie chęci skorzystania ze Stref.
8. Strefy poza godzinami wskazanymi w regulaminie są zamknięte, a jeżeli Goście w nich
przebywają, czynią to na własną odpowiedzialność.
9. Bilety ani Identyfikatory nie będą wydawane osobom niepełnoletnim. Odbierając bilet, Gość
oświadcza, że jest osobą pełnoletnią. W razie wątpliwości co do tego stanu rzeczy, Organizator
może poprosić Gościa o okazanie dowodu tożsamości potwierdzającego jego pełnoletność.
10. Goście nie mogą korzystać ze Stref w towarzystwie dzieci i osób niepełnoletnich. W razie
stwierdzenia przebywania w Strefie osoby niepełnoletniej, Ochrona lub pracownicy Organizatora
zobowiązani są zwrócić Gościowi,który jest opiekunem osoby niepełnoletniej uwagę i poprosić
Gościa o wyprowadzenie osoby niepełnoletniej ze Strefy.
11. Organizator oraz Goście zobowiązują się przestrzegać postanowień ustawy z dnia 26.10.1982
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zm.)
z uwzględnieniem późniejszych poprawek z dnia 20 września 2012 r. (Dz.U. 2012 poz.1356) ze
szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących osób niepełnoletnich.
12. Organizator zadbał o wszelkie należyte zgody i upoważnienia, stara się również zapewnić
bezpieczeństwo Gości w Strefach. W drodze do strefy na molo ("Namiot VIP") Gość porusza się
po molo, którego regulamin akceptuje odbierając Identyfikator. Organizator nie bierze
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odpowiedzialności za zdarzenia, które mają miejsce podczas przemieszczania się Gościa
pomiędzy Strefami. Wówczas mają zastosowanie ogólno obowiązujące przepisy prawa.
13. Organizator ma prawo odmówić wydania Biletu lub Identyfikatora oraz wstępu do Stref
Gościowi, który narusza ogólnie przyjęty ład i porządek społeczny, jest pod widocznym wpływem
alkoholu lub środków odurzających bądź stanowi zagrożenie dla osób trzecich. Organizator ma
również wówczas prawo odebrać lub nie wydawać takiej osobie Identyfikatora i/lub Biletu.
14. Goście zakłócający porządek publiczny, bądź nie przestrzegający postanowień niniejszego
regulaminu będą usuwani z terenu Eventu przez służbę porządkową, a w szczególnie
niebezpiecznych przypadkach będą zatrzymywane i przekazywane Policji lub Straży Miejskiej. W
przypadku, gdy działania służby porządkowej okażą się nie wystarczające, wystąpi ona o pomoc
do Policji.
15. Do Stref nie wolno wnosić:
a) broni,
b) alkoholu,
c) niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
d) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
e) środków odurzających i substancji psychotropowych,
f) środków trujących i promieniotwórczych,
g) płynów łatwopalnych,
h) napojów w opakowaniach szklanych
16. Podczas korzystania z VIP Race, VIP Shuttle oraz Water Taxi o bezpieczeństwo Gości dbają
odpowiedzialni za te usługi Partnerzy.
17. Szczególnie istotne jest zachowanie szczególnego bezpieczeństwa podczas korzystania z VIP
Race i Water Taxi. Goście korzystający z tych usług muszą bezwzględnie stosować się do zaleceń
kapitana jednostki nawodnej oraz dbać o zasady bezpieczeństwa na wodzie. Kapitanowie
jednostek mogą zadecydować o niewpuszczeniu lub wysadzeniu na brzeg Gości pod widoczny
wpływem alkoholu, środków odurzających lub stanowiących zagrożenie dla innych Gości lub
jednostek. Gość, który ignoruje uwagi kapitana jednostki lub korzysta z powyższych usług pod
wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, czyni to na własną odpowiedzialność.
18. Korzystanie z VIP Race i Water Taxi jest dobrowolne. Ponieważ zarówno jedna jak i druga
realizowana jest na wodzie, Gość przyjmuje do wiadomości, że zarówno jego ubranie jak i mienie
może zamoknąć i uszkodzić się. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia tego rodzaju,
podobnie jak wypadnięcie przedmiotów należących do Gościa za burtę jednostki.
19. W wypadku zdarzeń nadzwyczajnych wszyscy uczestnicy Eventu są zobowiązani zastosować się
do poleceń przekazywanych systemem nagłośnienia przez organizatora oraz pracowników służb
porządkowych. Polecenia te dotyczyć mogą w szczególności: konieczności opuszczania terenu
Eventu w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się,
przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu Eventu, zachowania się w ściśle
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określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Eventu.
20. Organizator Eventu jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Eventu, a w szczególności
zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
21. Uczestnik Eventu przyjmuje do wiadomości, że odebranie Identyfikatora jest równoznaczne z
udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu
wizerunku jego osoby w związku z imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub
przekazywanie głosu i wizerunku w związku
z jakimkolwiek programem lub publikacją przedstawiającą Event.
22. Organizator ma prawo dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Eventu z powodów
nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora.
23. Organizator ma prawo odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą
bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec
jakichkolwiek osób.
24. Organizator ma prawo zmienić program pod względem sportowym, technicznym
i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
25. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń
służbo odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
26. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek.
27. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego
na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody
wyrządzone w mieniu organizatora lub podmiotów trzecich.
28. Niniejszy Regulamin obowiazuje do 25.08.2018 do godziny 23.59 i jest dostępny:
- na stronie internetowej Eventu: www.sopotmatchrace.com
- w Recepcji Regat
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