
 

 

BILETY - REGULAMIN  
Strzegom Horse Trials 2016 

 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez wcześniejszego uprzedzenia,  
o ile do odwołania dochodzi z przyczyn niezależnych od organizatora. 
 

2. W sytuacji określonej w pkt.1 oraz w razie odbycia się zawodów jedynie w części z przyczyn 
niezależnych od organizatora, organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub 
odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zawrotem całości lub części sumy na jaką opiewał 
bilet na imprezę. 
 

3. W przypadku zamiany daty lub innej istotnej zmiany w programie, posiadacz biletu może zwrócid 
bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy na jaką opiewał bilet. Poza 
wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi. 
 

4. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren 
imprezy. 
 

5. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkim innymi postanowieniami oraz 
regulaminami, które będę uwidocznione na bilecie oraz na tablicy na terenie obiektu do tego co 
następuje: 
 

a) Odmówid wstępu na teren imprezy posiadaczom biletu, u których stwierdzono posiadanie broni, 
noszących buty o metalowych zakooczeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty (puszki, 
opakowania szklane), które mogą stanowid zagrożenie dla innych uczestników imprezy, 
będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz w innych uzasadnionych 
przypadkach. 

b) W przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeostwa żądad, aby posiadacz biletu opuścił 
teren imprezy i zastosowad odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w 
szczególności sytuacji w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się 
agresywnie i niezgodnie z regulaminem imprezy.  

c) Odmówid wniesienia na teren imprezy alkoholu, środków odurzających oraz wszelkich inny 
przedmiotów mogących pozostawad w sprzeczności z regulaminem imprezy i ustawą  
o bezpieczeostwie imprez masowych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
TICKETS - TERMS AND CONDITIONS 

Strzegom Horse Trials 2016 
 
 

1. The Organisers reserve the right to cancel the event without prior notice if the cancelation is 
caused by the circumstances beyond the Organisers. 
 

2. In case of the situation described in art.1 and in case it the events takes place only partly 
because of the circumstances beyond the Organisers, the Organisers are not obliged to any 
compensation for a ticket holder expect the total or partial refund of the ticket price. 
 

3. In case of a change of the date or any other major change in program, the holder of the ticket 
can return the ticket before the event and get a full refund of the ticket price. Beside of the 
circumstances mentioned above  the tickets cannot be exchanged and is not refundable. 
 

4. The ticket is valid only with a control coupon and entitles to a single entry to the event. 
 

5. The Organisers reserve the right, in conjunction with all the other rules and regulations, which  
will be shown on the ticket and on the board on the showground to the following: 
 

a) To refuse entry on the showground to holders of a ticket, who were found in possession of 
weapons, wearing shoes with metal tips and any other items (cans, glass containers), which may 
pose a threat to other participants of the event; under the influence of alcohol or drugs and in 
other justified cases. 

b) In cases justified by safety requirements, to demand a ticket holder to leave the showground 
and to take appropriate steps to ensure that order were fulfilled. This applies in particular to the 
situation in which the event participant disturbs public order, behaves aggressively, and contrary 
to the rules of the event. 

c) To refuse to carry into the showground alcohol, drugs and any other objects that may be in 
contradiction with the rules of the event and the law on mass events security, and applicable 
laws. 


