
IMPREZA FRANCUSKA W KRAKOWIE Z OKAZJI 14 LIPCA 

14 LIPCA 2019 - REGULAMIN  IMPREZY 

ORGANIZATOR – FRANCUSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA 

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla wszystkich osób, które zakupiły bilet przed wydarzeniem na stronie 
internetowej www.ccifp.pl  lub w dniu wydarzenia w restauracji Cargo Grill & Deli w cenie 99,00 PLN brutto.  

2. W cenę biletu wliczone są: bufet ciepły i zimny, limitowany open bar (3 napoje alkoholowe: drink, wino lub prosecco), zabawa 
taneczna. Przy wejściu każdy uczestnik otrzyma bransoletkę oraz 3 żetony, które należy wymienić na napój alkoholowy w barze. 

3. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na 
tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu Imprezy.  

4. Osoby przebywające na terenie Imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, restauracji Cargo 
Grill & Deli oraz przedstawicieli Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.  

5. Na teren Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, 
napojów w szklanych butelkach.  

6. Służby porządkowe Organizatorów Imprezy – pracownicy ochrony, pracownicy restauracji Cargo Grill & Deli oraz przedstawiciele 
Organizatorów – mają prawo do: 

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,  

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o 
których mowa pkt. 5 regulaminu,  

c) w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania regulaminu Imprezy, wezwania osoby winnej takich czynów do 
opuszczenia terenu Imprezy,  

d) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych 
osób przebywających na terenie Imprezy, a także ich mienia.  

7. Na teren Imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się 
agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 5 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa 
w pkt. 6 (a-b) regulaminu.  

8. Osoby uczestniczące w Imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych publikacjach 
promocyjnych realizowanych przez Organizatora.  

9. Impreza nie jest skierowana do osób nieletnich. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają 
rodzice bądź opiekunowie prawni. 

10. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Francusko-Polskiej Izby 
Gospodarczej (www.ccifp.pl) oraz udostępnienie go na miejscu wydarzenia, w restauracji Cargo Grill & Deli.  

11. Koordynatorem Imprezy ze strony organizatora są: 

- z ramienia Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej: Antonina Sobczak , tel. 0 500 146 374, 

- w imieniu Cargo Grill & Deli : Przemysław Gargała, Cargo Grill & Deli.  

ORGANIZATOR: Francusko-Polska Izba Gospodarcza, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, www.ccifp.pl, e-mail: ccifp@ccifp.pl, NIP: 
526-17-37-417, REGON : 010669184. 

http://www.ccifp.pl/

