
Regulamin sprzedaży i użytkowania Biletów VIP 

Projekt „Gramy aby Pomóc” 

Rozdział I  

Postanowienia Ogólne 

§1 

Regulamin odnosi się do Uczestników Koncertu „Gramy aby Pomóc”, zwanym  

w dalszej części Wydarzeniem,  którzy zakupili Bilet VIP. 

§2 

Wydarzenie ma miejsce 12 oraz 13 marca 2021r.  na terenie Hali Widowiskowo-

Sportowej Spodek, znajdującej się przy Alei Wojciecha Korfantego 35  

w Katowicach. 

§3 

Zgodnie z Regulaminem Wydarzenia, Bilet można nabyć na specjalnie 

przygotowanych do tego celu licytacjach na stronie internetowej Organizatora: 

www.a7b.pl 

 

§4 

Bilet nabyty z innego źródła nie uprawnia do wejścia na teren Wydarzenia.  

Próba użycia Biletu zakupionego poza oficjalnym kanałem sprzedaży, zostanie 

potraktowana jako próba oszustwa i zgłoszona organom ścigania.  

 

§5 

Bilet, uprawnia Uczestnika do wejścia na teren Wydarzenia oraz do pakietu 

dodatkowych korzyści określonych przez Organizatora 

 

§6 

Do pełnego korzystania z pakietu korzyści wynikającego z posiadania Biletu VIP,  

Uczestnik przy wejściu na teren Wydarzenia ma obowiązek poinformować 

Organizatora lub pracownika służby porządkowej o fakcie posiadania Biletu VIP. 

 

 

 

 



§7 

Okazanie oryginalnego i ważnego Biletu VIP uprawnia Uczestnika do otrzymania 

opaski oraz identyfikatora które umożliwią mu korzystanie z pakietu dodatkowych 

korzyści na terenie Wydarzenia.  

§8 

Bilet VIP bez wydanego przez Organizatora identyfikatora oraz opaski nie uprawnia 

do korzystania z pakietu dodatkowych korzyści na terenie Wydarzenia 

 

§9 

W przypadku niepoinformowania Organizatora lub pracownika służby porządkowej 

o posiadaniu przez Uczestnika Biletu VIP, Organizator mam prawo odmówić 

przekazania Uczestnikowi identyfikatora oraz opaski po rozpoczęciu się 

Wydarzenia. 

 

§10 

Pakiet dodatkowych korzyści dla Uczestnika na terenie Wydarzenia posiadającego 

autentyczny i ważny Bilet VIP.: 

1. Miejsce na Balkonie usytuowanym w centrum widowni 

2. Możliwość wejścia za kulisy koncertu 

3. Wejście do specjalnie przygotowanej Strefy VIP 

4. Otrzymanie torby z gadżetami związanymi z projektem 

5. Możliwość spotkania się i rozmowy z artystami biorącymi udział w Wydarzeniu.  

 

§11 

 

Uczestnik posiadający bilet VIP ma obowiązek do stosowania zasada przebywania 

w Strefie VIP, na Scenie oraz w Kulisach. Niestosowanie się do niżej 

wymienionych zasad skutkować będzie natychmiastowym usunięciem Uczestnika 

z terenu Wydarzenia.  

 

W Strefie VIP, na Scenie oraz w Kulisach zabrania się: 

1. Spożywania napojów alkoholowych oraz używanie wyrobów tytoniowych  

(papierosy elektroniczne, IQOS, papierosy tradycyjne) 

2. Wchodzenie na scenę podczas występu artysty 

3. Utrudnianie pracownikom Organizacyjnym lub Technicznym wykonywania 

obowiązków służbowych 



4. Wchodzenie do garderób Artystów oraz uniemożliwianie Artystom odpoczynku   

po koncercie 

5. Głośne oraz niestosowne zachowanie utrudniające prawidłowy przebieg 

Wydarzenia 

6. Wykonywanie zdjęć z ukrycia, nagrywanie filmów i udostępnianie ich w sieci 

bez zgody znajdujących się na nich Artystów 

7. Wynoszenie napoi, jedzenia, sprzętu lub gadżetów znajdujących się w Strefie 

VIP na teren obiektu.  

8. Wpuszczanie na teren Strefy VIP osób nie posiadających odpowiedniego biletu 

lub które z jakiś przyczyn nie otrzymały stosownego identyfikatora od 

Organizatora Wydarzenia.  

 

§12 

W sytuacjach nieuregulowanych powyższym Regulaminem, swoje zastosowanie 

ma Ogólny Regulamin Wydarzenia dostępny na stronie internetowe: 

www.gramyabypomoc.pl 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


