REGULAMIN IMPREZY SYLWESTROWEJ
„KARAIBSKI SYLWESTER NA KRAŃCU ŚWIATA”
ORGANIZATOR: RESTAURACJA NA MOLO W PUCKU
1. Impreza odbywa się od 20:00 w piątek 31.12.2021 do 04:00 nad ranem 01.01.2022 w Restauracji Na
Molo w Pucku.
KORONAWIRUS
2. Uczestnicy mają obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób
3. Maseczki są obowiązkowe w momencie, gdy uczestnicy imprezy nie siedzą przy stole. Pracownicy
obsługi mają założone maseczki przez czas trwania imprezy.
4. Dezynfekcja – zachęcamy do częstej dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji będzie dostępny przy wejściu
oraz przy barze.
5. W przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów przewidująca zakaz organizacji imprez, impreza
sylwestrowa nie odbędzie się. Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani mailowo lub
telefonicznie (w przypadku rezerwacji grup poinformowana zostanie osoba zakładająca rezerwację).
W takiej sytuacji uczestnicy otrzymają zwrot wszystkich środków (płatności za imprezę) w formie,
w jakiej zostały one wpłacone. Wpłata może również na życzenie uczestnika zostać przeznaczona na
zaliczkę na inną imprezę lub na voucher kwotowy do Restauracji Na Molo w Pucku.
6. W przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów nakładająca ograniczenia mające znaczny wpływ na
organizację imprezy sylwestrowej, Organizator może podjąć decyzję o jej odwołaniu. Uczestnicy
zostaną niezwłocznie poinformowani o takiej decyzji mailowo lub telefonicznie (w przypadku
rezerwacji grup poinformowana zostanie osoba zakładająca rezerwację). W takiej sytuacji uczestnicy
otrzymają zwrot wszystkich środków (płatności za imprezę) w formie, w jakiej zostały one wpłacone.
Wpłata może również na życzenie uczestnika zostać przeznaczona na zaliczkę na inną imprezę lub na
voucher kwotowy do Restauracji Na Molo w Pucku.
7. Jeśli Uczestnik w dniu imprezy będzie w izolacji ze względu na pozytywny wynik testu na koronawirusa
lub w kwarantannie ze względu na kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, jest zobowiązany
poinformować o tym fakcie Organizatora niezwłocznie po tym, gdy sam otrzyma taką informację.
W przypadku, gdy uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w imprezie sylwestrowej ze względu na
izolację lub kwarantannę:
a. Może znaleźć inną osobę chętną do wzięcia udziału w imprezie
b. Restauracja Na Molo (Organizator) niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji upubliczni
informację o wolnych miejscach na imprezę sylwestrową, aby umożliwić zgłoszenie się
nowych Uczestników
c. Jeśli żadne z powyższych działań nie przyniesie skutku, uczestnikowi zostanie przekazany
voucher do Restauracji Na Molo na kwotę wpłaty za imprezę sylwestrową.
8. W przypadku, gdy impreza nie będzie mogła się odbyć ze względu na chorobę pracowników
Restauracji, uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o takiej decyzji mailowo lub telefonicznie
(w przypadku rezerwacji grup poinformowana zostanie osoba zakładająca rezerwację). W takiej

sytuacji uczestnicy otrzymają zwrot wszystkich środków (płatności za imprezę) w formie, w jakiej
zostały one wpłacone. Organizator dołoży wszelkich starań, aby uniknąć takiej sytuacji, która zostanie
podjęta jedynie w ostateczności.
9. W przypadku, gdy po imprezie sylwestrowej Organizator otrzyma od Stacji SanitarnoEpidemiologicznej informację o obecności na imprezie sylwestrowej osoby, która została
zdiagnozowana pozytywnie na koronawirusa i zostanie zobligowany do przekazania danych
kontaktowych uczestników, zgodnie z przepisami przekaże żądane dane.
USTALENIA OGÓLNE
10. Uczestnikowi, który zrezygnuje z udziału w imprezie nie przysługuje zwrot środków – z wyłączeniem
sytuacji, w której znajdzie osobę na swoje miejsce. Wyjątkiem jest choroba (w tym zachorowanie na
COVID-19) – szczegóły w punkcie 7 regulaminu.
11. Organizator ma prawo odmówić sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz ma prawo
zadecydować o opuszczeniu imprezy przez Uczestnika zachowującego się agresywnie względem
innych Uczestników lub Pracowników Organizatora.
12. Uczestnicy imprezy odpowiadają finansowo za ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania
imprezy.
13. Restauracja Na Molo posiada monitoring wideo.
14. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku (zdjęcia, filmy zrobione w trakcie
imprezy) przez Organizatora do celów marketingowych (np. media społecznościowe, strona www).

