REGULAMIN CYKLU SPOTKAŃ
„Wyborowa Moc Spotkań”
1. Niniejszy Regulamin stanowi spis zasad obowiązujących uczestników następujących Imprez z
cyklu „Wyborowa Moc Spotkań” organizowanych przez WYBOROWA S.A. ul. Janikowska 23,
61-070 Poznań („Organizator”), każda Impreza o czasie trwania 60 minut („Impreza”):
a. w Poznaniu w miejscu: Blow Up Hall, ul. Kościuszki 61, 61-891 Poznań, w terminie
24/04/2019 r. o godz. 18:30,
b. we Wrocławiu w miejscu: Zaklęte Rewiry, ul. Krakowska 100, 50-427 Wrocław w terminie
25/04/2019 r. o godz. 18:30,
c. we Gdańsku w miejscu: Centrum Stocznia Gdańska, ul. Lisia Grobla, 80-858 Gdańsk– w
dniu 9/05/2019 r. o godz. 18:30 ,
d. W Katowicach w miejscu Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice w
dniu 14/05/2019 r. o godzinie 18:30,
e. w Krakowie w miejscu: Forum Wydarzeń, ul. Marii Konopnickiej 28, 30-302 Kraków – w
dniu 15/05/2019 r. o godz. 18:30;
f. w Łodzi w miejscu: Piotrkowska 127, ul. Piotrkowska 217, 90-369 Łódź – w dniu
21/05/2019 r. o godz. 18:30.,
g. w Warszawie, w dniu 15/06/ 2019 r.,
w Butelkowni - przestrzeń przy Muzeum Polskiej Wódki, ul. Plac Konesera 3:
 od godz. 15:00 – 20:00 (część warsztaty kulinarne i kokajlowe),
 od 20:30 – 22:00 (spotkanie przy wspólnym stole z Pascalem Brodnickim i Maciejem
Starosolskim)
oraz w barze ¾ piętro 4 w budynkuy Muzeum Polskiej Wódki , ul. Plac Konesera 1:
 od godz. 15:00 – 20:00 (część wykładowa)
2. Przebywający na terenie poszczególnych Imprez Goście obowiązani są do zapoznania się z
niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
3. Poszczególne Imprezy są wydarzeniami zamkniętymi z następującymi atrakcjami: degustacja
potraw, degustacja wódki Wyborowa, prelekcja na temat gościnności i tradycji kulinarnej w
Polsce, przy czym Impreza w Warszawie (15.06.2019 r.) będzie obejmowała dodatkowo
warsztaty kulinarne i koktajlowe oraz wykłady na temat historii Warszawy, architektury, kuchni
20lecia międzywojennego.
4. Wstęp na Imprezy mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które zarejestrowały się na stronie
www.mocspotkan.pl, wypełniły zamieszczony na niej formularz zgłoszeniowy, udzieliły
wymaganych zgód i otrzymały potwierdzenie uczestnictwa, jak również osoby posiadające
drukowane zaproszenie.
5. Liczba miejsc jest ograniczona stąd Organizator nie gwarantuje uczestnictwa w Imprezie
pomimo dokonanej rejestracji.
6. Organizator na bieżąco będzie publikował informację o dostępnych miejscach na wydarzenie
a informacje na ten temat będzie można znaleźć na profilu facebook marki Wyborowa.
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7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń
informatycznych osób rejestrujących się na spotkanie (w tym korzystanie z oprogramowania
typu AdBlock), a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów
telekomunikacyjnych, co
może skutkować problemami z działaniem strony
www.mocspotkań.pl
8. Wstęp na cykl wydarzeń Moc Spotkań jest bezpłatny.
9. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla Gości.
10. Zaproszenia, potwierdzenie uczestnictwa na liście oraz pełnoletniość Gości są weryfikowane
przez Organizatora oraz pracowników Organizatora
11. Pomimo posiadanego zaproszenia i/lub potwierdzenia uczestnictwa i pozytywnej jego
weryfikacji, Organizator, działając przez swoich pracowników, ma prawo odmówić Gościowi
wstępu na Imprezę lub zażądać od Gościa opuszczenia Imprezy w przypadku stwierdzenia
przez Organizatora, że Gość znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, jest
niepełnoletni, zachowuje się agresywnie, nie reaguje na polecenia Organizatora lub jego
przedstawicieli, posiada przedmioty, o których mowa w pkt. 14 Regulaminu lub zachowuje się
w sposób sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami
współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
12. Każdy Gość zobowiązany jest do współpracy i stosowania się do poleceń Organizatora i
pracowników Organizatora.
13. Goście mogą wejść na teren danej Imprezy nie wcześniej niż 30 minut przed jej rozpoczęciem.
14. Zaleca się przybycie na wydarzenie 30 minut przez rozpoczęciem imprezy.
15. W czasie Imprez Goście uprawnieni są wyłącznie do przebywania w wyznaczonych miejscach.
Zabrania się samowolnego poruszania po terenie otaczającym dane budynki/pomieszczenia.
16. Zabronione jest wchodzenie do stref przeznaczonych wyłącznie dla Organizatora. W przypadku
stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu Gość może zostać poproszony o opuszczenie
Imprezy.
17. Palenie tytoniu (w tym palenie e-papierosów) dopuszczalne jest wyłącznie na zewnątrz
obiektów będących miejscami odbywania się Imprez.
18. Osobom realizującym zaproszenie zapewniany jest nieodpłatny udział w degustacji potraw i
degustacji wódek. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę na miejscu Imprezy jest podmiot
trzeci względem Organizatora.
19. Miejsca Imprez objęte są całkowitym zakazem wnoszenia materiałów pirotechnicznych,
przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej, gazowej, białej, narzędzi
ostrych, pałek, paralizatorów itp. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora lub
pracownika Organizatora faktu posiadania takich przedmiotów, Gość zostanie poproszony o
pozostawienie niniejszych przedmiotów w depozycie ochrony lub, w przypadku posiadania
broni palnej, materiałów pirotechnicznych lub odmowy pozostawienia niebezpiecznego
przedmiotu w depozycie, do opuszczenia Imprezy. Ocena czy dany przedmiot jest
przedmiotem niebezpiecznym należy do Organizatora lub pracownika Organizatora.
20. Na miejscu Imprez obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt. W przypadku
stwierdzenia przez Organizatora lub pracownika Organizatora naruszenia niniejszego zakazu
Gość zostanie poproszony o opuszczenie Imprezy.
21. Na miejscu Imprez obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania żywności lub napojów
niepochodzących od Organizatora lub podmiotów trzecich prowadzących ich sprzedaż na
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terenie Imprezy. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora lub pracownika Organizatora
naruszenia niniejszego zakazu Gość zostanie poproszony o opuszczenie Imprezy.
Na miejscu Imprez obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i zażywania jakichkolwiek środków
odurzających lub wpływających na zdolność postrzegania lub świadomość. W przypadku
stwierdzenia przez Organizatora lub pracownika Organizatora posiadania lub zażywania takich
środków przez Gościa zostanie on wyproszony z Imprezy. Powyższe nie stoi na przeszkodzie
zawiadomienia organów ścigania o zaistniałym incydencie.
Goście zachowujący się prowokacyjnie, agresywnie, niezgodnie z dobrymi obyczajami i
zasadami współżycia społecznego, a w szczególności Goście zachowujący się w sposób
zagrażający porządkowi i bezpieczeństwu innych osób przebywających na Imprezach, zostaną
wyproszeni z Imprezy.
Na miejscu Imprez obowiązuje nakaz umieszczania odpadów w miejscach do tego
przeznaczonych.
Przebieg Imprez będzie filmowany oraz fotografowany. Relacja fotograficzna i video z Imprez
będzie rozpowszechniana przez czas od 24/04/2019 r. do 31/12/2019 r. na: stronie
internetowej pod adresem: www.mocspotkan.pl i profilu Facebook Wyborowa jako relacja o
charakterze reporterskim tj. bez prezentowania wizerunku gości, chyba że wyrazi on pisemną
zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku.
W przypadku spowodowania szkody Gość obowiązany jest do jej naprawienia w pełnej
wysokości. Za spowodowanie szkody każdy z Gości może odpowiadać zarówno cywilnie jak i
karnie.
W przypadku spowodowania swoim zachowaniem zanieczyszczenia miejsca organizacji
Imprezy, Gość może zostać poproszony o sprzątnięcie spowodowanych zanieczyszczeń.
W przypadku rażącego naruszania porządku, naruszenia bezpieczeństwa innych gości lub
jakiegokolwiek innego zachowania stanowiącego wykroczenie lub przestępstwo, Organizator
zawiadomi o jego zajściu stosowne organy.
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