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REGULAMIN ORGANIZACJI „4
TH

 GLOBAL NETWORKING FORUM”  

ODBYWAJACEGO SIĘ W DNIACH 15 - 16 CZERWCA 2019 R. W KRAKOWIE 

 

I.DEFINICJE 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 

a. FM WORLD – FM World Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław NIP: 895-201-07-60, 

KRS: 0000411446, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

b. Bilet – dokument, o którym mowa w Regulaminie nabycia praw do udział u forum, dostępny 

na zasadach określonych w Regulaminie nabycia praw do udział u forum i uprawniający do 

uczestnictwa w Forum. 

c. Dokument tożsamości - dowód osobisty, dokument paszportowy, dokument potwierdzający 

tożsamość cudzoziemca, o którym mowa w art. 3 pkt 3 oraz art. 226 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138), inny 

dokument zawierający co najmniej imię, nazwisko i zdjęcie Partnera Biznesowego oraz 

oznaczenie serii, numeru oraz nazwy organu wydającego. 

d. GNF Conference – konferencja „Global Networking Forum Conference” organizowana przez 

Organizatora, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 r. w godzinach 11:00-18:00 w Hali 

Widowiskowo – Sportowej TAURON Arena Kraków w Krakowie. 

e. GNF Party – wydarzenie o charakterze artystyczno-rozrywkowym „Global Networking Forum 

Party”, które odbędzie się w dniu 15 i 16 czerwca 2019 r. w godzinach 22:00-03:00 w Hali 

Widowiskowo – Sportowej TAURON Arena Kraków w Krakowie. 

f. GNF Training – szkolenie „Global Networking Forum Training” organizowane przez 

Organizatora, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019 r. w godzinach 12:00-17:59 na 

terenie kompleksu Hali Widowiskowo – Sportowej TAURON Arena Kraków w Krakowie. 

g. Forum –„4
th

 Global Networking Forum”, wydarzenie obejmujące GNF Conference, GNF Party 

oraz GNF Training, które odbędą się w dniach 15 -16 czerwca w Krakowie. 

h. Obiekt - teren kompleksu Hali Widowiskowo – Sportowej TAURON Arena Kraków. 

i. Organizator – FM World Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław NIP: 895-201-07-60, 

KRS: 0000411446, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, przeprowadzający Forum. 

j. Uczestnik - Partner Biznesowy, który nabył bilet i tym samym nabył prawo do udziału w 

Forum. 

k. Inne osoby biorące udział w forum - osoby reprezentujące Organizatora, osoby przez 

Organizatora wyznaczone, upoważnione, zaproszone, w tym członkowie Służby informacyjnej, 

Służby porządkowej, Kierownik do spraw bezpieczeństwa, osoby wchodzące w skład 

zabezpieczenia medycznego, osoby upoważnione na podstawie umowy najmu zawartej z 

https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(3)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(226)&cm=DOCUMENT
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Agencją Rozwoju Miasta S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lema 7, 31-571 Kraków i innych 

zawartych przez Organizatora, na potrzeby przeprowadzenia Forum, umów. 

l. Partner Biznesowy – Partner Biznesowy, którego łączy z FM WORLD albo z Oddziałem umowa 

o uczestnictwo w Klubie FM WORLD (umowa, umowa partnerska). 

m. Kierownik do spraw bezpieczeństwa - osoba wyznaczona przez Organizatora, reprezentująca 

go w zakresie  zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom  Forum. 

n. Służba informacyjna - osoby wyznaczone przez Organizatora, podlegające Kierownikowi do 

spraw bezpieczeństwa, do których zadań należy dbanie o Uczestników Forum, w 

szczególności poprzez informowanie Uczestników o rozwiązaniach organizacyjnych Forum. 

o. Służba porządkowa - osoby wyznaczone przez Organizatora, podlegające Kierownikowi do 

spraw bezpieczeństwa, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, do 

których zadań należy dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny podczas Forum. 

p. Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczący organizacji  „4
th

GLOBAL NETWORKING FORUM”. 

q. Regulamin nabycia praw do udział u forum  -  regulamin dotyczący nabycia praw do udziału 

w „4
th

 Global Networking Forum”. 

a. Regulamin obiektu - regulacje stworzone przez Agencją Rozwoju Miasta S.A. z siedzibą w 

Krakowie, przy ul. Lema 7, 31-571 Kraków zawierające zasady wstępu, zasady zachowania się, 

korzystania z tych obiektów i urządzeń się tam znajdujących, a także zawierające wskazanie 

miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności. 

b. Szczegółowy plan obiektu - graficzny plan Obiektu wraz z jego opisem. 

c. Sklep internetowy FM WORLD Polska - serwis internetowy  działający pod adresem 

wskazanym przez Organizatora. 

d. Strona internetowa – rozumie się przez to strony internetowe działające pod adresem: 

www.pl.fmworld.com, www.fmworld.com 

 

II. INNE DEFINICJE 

Do Regulaminu zastosowanie znajdą definicje innych pojęć zawarte w  Regulaminie Klubu FM World, 

Planie Marketingowym FM World, Kodeksie Etycznym Klubu FM World, a także w ustawie z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (DZ.U. 2017.1160 tekst jednolity z dnia 19.06.2017) i 

przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 

1. Forum jest organizowane w dniach 15 i 16 czerwca 2019 r. 

2. Forum jest organizowane na terenie  na terenie kompleksu Hali Widowiskowo – Sportowej TAURON 

Arena Kraków w Krakowie (ul. Lema 7, 31-571 Kraków). 

http://wskazanym/
http://www.pl.fmworld.com/
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3. Szczegółowy plan obiektu, został przedstawiony w graficznym planie Obiektu wraz z jego opisem 

zawierającym m.in. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się Uczestników, dróg ewakuacyjnych, dróg 

dojazdowych, punktów informacyjnych, punktów pomocy medycznej, rozmieszczenie Służb 

porządkowych, Służb informacyjnych, rozmieszczenie punktów gastronomicznych, punktów 

sanitarnych. 

4. Graficzny plan Obiektu wraz z jego opisem, o których mowa w ust. 3 niniejszego punktu Regulaminu 

jest dostępny na recepcji wydarzenia 

2. Forum ma charakter wydarzenia odpłatnego i zamkniętego. Stanowi imprezę masową. 

3. Udział w Forum mogą brać wyłącznie Organizator (pkt i. I.DEFINICJE), Uczestnicy (pkt j. I.DEFINICJE) i 

Inne osoby biorące udział w forum (pkt k. I.DEFINICJE). Jedynie oni uprawnieni są do wejścia i 

przebywania na terenie Obiektu, gdzie odbywa się GNF Conference, GNF Party, GNF Training, w 

czasie trwania Forum. 

4. Udział w Forum bierze około 3000 Uczestników. 

5. Forum składa się z trzech części: 

a. konferencji „Global Networking Forum Conference”, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 

2019 r. w godzinach 11:00-18:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej TAURON Arena Kraków w 

Krakowie. 

b. wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowym „Global Networking Forum Party”, 

które odbędzie się w dniu 15 i 16 czerwca 2019 r. w godzinach od 22:00 dnia 15 czerwca 2019 

r. do godziny 03:00 dnia 16 czerwca 2019 r. o w Hali Widowiskowo – Sportowej TAURON 

Arena Kraków w Krakowie. 

c. szkolenia „Global Networking Forum Training” które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019 r. 

w godzinach 12:00-17:59 na terenie kompleksu Hali Widowiskowo – Sportowej TAURON 

Arena Kraków w Krakowie. 

6. Uczestnicy i Inne osoby biorące udział w forum wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone w 

czasie,  rozpowszechnianie ich wizerunku przez Organizatora w formie dokumentu którego treścią jest 

wizerunek (zdjęcie) oraz w formie plików elektronicznych, zawartego w publikacjach dotyczących 

Forum, zarówno samodzielnego, jak również w zestawieniu z wizerunkami innych Uczestników i 

Innych osób biorących udział w forum, również opatrzonego komentarzem, na cele związane 

wyłącznie z organizacją Forum, udziałem w Forum, podsumowaniem Forum. 

7. Uczestnicy i Inne osoby biorące udział w forum, którzy nie wyrażają zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku, o którym mowa w ust. 6. niniejszego punktu Regulaminu są zobowiązane złożyć, 

niezwłocznie, nie później niż do godziny 15:00 dnia 16 czerwca 2019 r.  oświadczenie o niewyrażaniu 

zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 

8. Inne postanowienia dotyczące nabycia praw do udziału w Forum, w szczególności dotyczące nabycia 

Biletu  zostały zawarte w odrębnym Regulaminie nabycia praw do udział u forum, udostępnionym w 

formie elektronicznej na stronie Sklepu internetowego FM WORLD. 
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IV. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik posiadający Bilet jest uprawniony do: 

a. wstępu na GNF Conference w dniu 15 czerwca 2019 r. w godzinach 11:00-18:00 i do:  

i. korzystania z tłumaczenia symultanicznego - Organizator zapewnia stosowny sprzęt 

służący do tłumaczenia symultanicznego oraz udział tłumaczy. 

ii. korzystania z materiałów konferencyjnych dostarczonych przez Organizatora. 

iii. nieodpłatnego spożywania, w wyodrębnionych przez Organizatora miejscach, podczas 

jednej przerwy, posiłku w postaci jednego dla każdego Uczestnika Lunch box`u 

składającego się z kanapki, owocu, wody. 

b. wstępu na GNF Party w dniu 15 i 16 czerwca 2019 r. w godzinach od 22:00 dnia 15 czerwca 2019 

r. do godziny 03:00 dnia 16 czerwca 2019 r. i do: 

i. uczestniczenia w części artystyczno - rozrywkowej. 

ii. odpłatnego - koszty nabycia obciążają Uczestnika - spożywania przez niego napoju 

alkoholowego, w wyodrębnionych punktach gastronomicznych.  

c. wstępu na GNF Training w dniu 16 czerwca 2019 r. w godzinach 12:00-17:59 i do: 

i. odwiedzania stref produktowych i szkoleniowych. 

ii. uczestniczenia w zabawach integracyjnych. 

iii. nieodpłatnego spożywania  posiłku składającego się z dania mięsnego albo 

wegetariańskiego. 

iv. odpłatnego - koszty nabycia obciążają Uczestnika - spożywania przez niego napoju 

alkoholowego, w wyodrębnionych punktach gastronomicznych.  

v. nieodpłatnego spożywania napojów bezalkoholowych w postaci kawy i herbaty 

dostępnych w wyodrębnionych punktach gastronomicznych. 

 

V.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PODCZAS UDZIAŁU W FORUM 

1. Uczestnik zobowiązany jest przed wejściem na teren Obiektu, w celu wzięcia udziału w Forum, 

zapoznać się z treścią Regulaminu. 

2. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz Regulaminu obiektu.  

3. Regulamin obiektu jest dostępny w widocznym miejscu, w punkcie rejestracji (recepcji) w trakcie 

trwania Forum. 

4. Uczestnik zobowiązany jest zachowywać się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu pozostałych 

Uczestników, czy Innych osób biorących udział w forum. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od podejmowania działań będących źródłem 

szkody, godzących w porządek publiczny, organizację i renomę Forum, naruszających dobra osobiste 

pozostałych Uczestników czy Innych osób biorących udział w forum. 

6. Uczestnik zobowiązany jest zachowywać się w sposób zgodny z Kodeksem Etycznym Klubu FM World. 
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7. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od podejmowania zachowań wulgarnych; 

obscenicznych; zachowań w powszechnym przekonaniu nieakceptowalnych; obraźliwych dla 

pozostałych Uczestników, Innych osób biorących udział w forum; poniżających w tym również ze 

względu na płeć, wiek, wyznanie, przekonania, rasę; powstrzymywania się od zachowań stanowiących 

źródło czynu zabronionego, a także  podżegania do takich zachowań, pomagania w ich podjęciu. 

8. Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia szkód, za które ponosi odpowiedzialność. 

9. Uczestnik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapobieżenie powstaniu 

szkody lub powiększenia się rozmiaru szkody. 

10. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od zapraszania osób, które nie są uprawnione do 

udziału w Forum. 

11. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od posiadania napojów alkoholowych, z 

zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w pkt VII.1. Regulaminu, a także środków odurzających, 

środków zastępczych, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków. 

12. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od spożywania alkoholu w wypadkach, o których 

mowa w pkt VII.1. Regulaminu w twardych opakowaniach, wykonanych w szczególności ze szkła, 

metalu, tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić  

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. 

13. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od palenia tytoniu na terenie Obiektu, z 

zastrzeżeniem wyjątków uregulowanych w Regulaminie obiektu. 

14. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od filmowania i fotografowania Obiektu z 

użyciem statywu oraz w celach komercyjnych. 

15. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od posiadania broni, innych niebezpiecznych  

przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 

niebezpiecznych. 

16. Uczestnik zobowiązany jest posiadać Dokument tożsamości. 

17. Uczestnik zobowiązany jest do okazania Dokumentu tożsamości, na wezwanie wystosowane do niego 

przez członków Służby porządkowej lub Służby informacyjnej.  

18. Uczestnik zobowiązany jest posiadać Bilet. 

19. Uczestnik zobowiązany jest do okazania Biletu, na wezwanie wystosowane do niego przez członków 

Służby porządkowej lub Służby informacyjnej.  

20. Uczestnik zobowiązany jest zezwolić członkom Służby porządkowej lub Służby informacyjnej na 

przeglądanie zawartości bagażu, odzieży i obuwia, w przypadku podejrzenia posiadania przez 

Uczestnika broni, innych niebezpiecznych  przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków 

odurzających, środków zastępczych, substancji psychotropowych, lub innych podobnie działających 

środków. 

21. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do  poleceń porządkowych wydawanych przez członków 

Służby porządkowej lub Służby informacyjnej. 
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22. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wezwania do opuszczenia Obiektu wystosowanego przez 

członków Służby porządkowej lub Służby informacyjnej. 

23. Uczestnik zobowiązany jest informować członków Służby porządkowej lub Służby informacyjnej o 

dostrzeżonych zdarzeniach, zjawiskach zagrażających bezpieczeństwu Uczestników i Innych osób 

biorących udział w forum. 

24. Uczestnik zobowiązany jest przebywać na terenie Obiektu, jedynie w miejscach przeznaczonych dla 

publiczności.  

25. Uczestnik nie może przebywać na terenie Obiektu, w miejscach oznaczonych zakazem wstępu. 

26. Uczestnicy zobowiązani są do zwrotu, w terminie do dnia  16 czerwca 2019 r. godzina 17:59, 

pobranych zestawów słuchawkowych. Zwrot zestawów słuchawkowych następuje w miejscu, w 

którym zostały one pobrane lub w innym oznaczonym przez Organizatora. Uczestnicy zobowiązują się 

zapłacić Organizatorowi kwotę 980,00 zł netto , w przypadku gdy nie zwrócą pobranych zestawów 

słuchawkowych. 

 

 

VI. WSTĘP UCZESTNIKÓW I INNYCH OSÓB NA TEREN OBIEKTU 

1. Miejsca, w których możliwe jest wejście na teren Obiektu i jego opuszczenie zostały oznaczone 

tablicami informacyjnymi , a także na Szczegółowym planie obiektu stosownymi oznaczeniami.  

2. Uczestnik chcąc dostać się na teren Obiektu, gdzie odbywa się GNF Conference, GNF Party, GNF 

Training zobowiązany jest, przy wejściu, w oznaczonym punkcie rejestracji, okazać członkom Służby 

porządkowej lub Służby Informacyjnej: 

a. Bilet, który podlega skanowaniu celem potwierdzenia jego autentyczności oraz tożsamości osoby, 

która się nim posługuje oraz  

b. Dokument tożsamości. 

3. Osoby niebędące Uczestnikami, czy Innymi osobami biorącymi udział w forum nie mają prawa 

wstępu i przebywania na Obiekcie, w czasie trwania Forum.   

4. Inne osoby biorące udział w forum zobowiązane są przy wejściu: 

a.  powołać się na wyznaczenie, upoważnienie, zaproszenie i wykazać, iż zostały wyznaczone, 

upoważnione, zaproszone przez Organizatora, czy na podstawie umów, które zawarł Organizator. 

b. w oznaczonym punkcie rejestracji, okazać członkom Służby porządkowej lub Służby 

Informacyjnej, Dokument tożsamości. 

5. Organizator udostępni Uczestnikom Obiekt podczas konferencji „Global Networking Forum 

Conference” najwcześniej o godzinie 9:00, zaś Uczestnicy zobowiązani będą opuścić Obiekt o 

najpóźniej godzinie 19:00. 
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6. Organizator udostępni Uczestnikom Obiekt podczas wydarzenia o charakterze artystyczno-

rozrywkowym „Global Networking Forum Party”,  najwcześniej o godzinie 22:00, zaś Uczestnicy 

zobowiązani będą opuścić Obiekt o najpóźniej godzinie 03:00. 

7. Organizator udostępni Uczestnikom Obiekt podczas szkolenia „Global Networking Forum Training”,  

najwcześniej o godzinie 12:00, zaś Uczestnicy zobowiązani będą opuścić Obiekt o najpóźniej godzinie 

17:59. 

8. Członkowie Służby porządkowej lub Służby informacyjnej wyznaczeni przez Organizatora odmówią 

Uczestnikowi wstępu na teren Obiektu, gdzie odbywa się GNF Conference, GNF Party, GNF Training , 

w przypadku: 

a. nieposiadania Biletu, 

b. nieposiadania Dokumentu tożsamości. 

c. znajdowania się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków zastępczych, 

substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków. 

d. posiadania broni, innych niebezpiecznych  przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków 

odurzających, środków zastępczych, substancji psychotropowych lub innych podobnie 

działających środków. 

e. zachowywania się w sposób agresywny, prowokacyjny, albo stwarzania w inny sposób zagrożenia 

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

 

VII. NAPOJE ALKOHOLOWE 

1. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość nabywania, podawania i spożywania, wyłącznie w 

wydzielonych  do tego miejscach, i w określonym czasie, napojów alkoholowych w postaci piwa o 

zawartości alkoholu nieprzekraczającej 3,5%. 

2. Sprzedaż czy podawanie napojów alkoholowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego punktu 

Regulaminu, nie może odbywać się w twardych opakowaniach, wykonanych w szczególności ze szkła, 

metalu, tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić  

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. 

 

VIII. PUNKTY GASTRONOMICZNE (STREFY CATERINGOWE) 

1. Punkty gastronomiczne na terenie Obiektu są czynne w dniu 15 i 16 czerwca 2019 r. w godzinach 

trwania GNF Conference, GNF Party, GNF Training, o których mowa w pkt. VI.5.-VI.7. Regulaminu. 

2. Podczas konferencji „Global Networking Forum Conference”, oraz wydarzenia o charakterze 

artystyczno-rozrywkowym „Global Networking Forum Party”, Uczestnicy i Inne osoby biorące udział w 

forum, mogą korzystać z punktu gastronomicznego (strefy cateringowej), udostępnionego na terenie 

Obiektu, oznaczonego na Szczegółowym planie obiektu nazwą „Strefa cateringowa”.  
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3. Podczas szkolenia „Global Networking Forum Training”, Uczestnicy i  Inne osoby biorące udział w 

Forum, mogą korzystać z punktu gastronomicznego (strefy cateringowej), udostępnionego na terenie 

Obiektu, oznaczonego na Szczegółowym planie obiektu nazwą „Strefa cateringowa”. 

 

 

 

IX. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE 

1. Zabezpieczenie medyczne Forum jest zorganizowane w dniu 15 i 16 czerwca 2019 r. w godzinach 

trwania GNF Conference, GNF Party, GNF Training, o których mowa w pkt. VI.5.-VI.7. Regulaminu. 

2. Zabezpieczenie medyczne Forum obejmuje: 

a. jeden punkt pomocy medycznej. 

b. jeden zespół wyjazdowy bez lekarza. 

c. jeden patrol ratowniczy. 

3. Punkt pomocy medycznej znajduje się na terenie Obiektu i został oznaczony na Szczegółowym planie 

obiektu czerwonymi literami jako „Punkt Medyczny”. 

4. W punkcie pomocy medycznej  pomocy takiej udzielają dwie osoby, w tym lekarz posiadający prawo 

wykonywania zawodu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

oraz  ratownik medyczny. 

5. Zespół wyjazdowy bez lekarza. 

6. Patrol ratowniczy składa się z dwóch osób uprawnionych co najmniej do udzielania kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. 

7. Punkt pomocy medycznej jest oznaczony kwadratową tablicą w kolorze zielonym, z centralnie 

umieszczonym krzyżem równoramiennym  w kolorze białym, z napisem nad krzyżem w języku polskim 

„Punkt Pomocy Medycznej” i z napisem „First Aid” w języku angielskim usytuowanym pod krzyżem.  

8. Osoby wchodzące w skład zabezpieczenia medycznego  są oznakowane poprzez umieszczenie na 

kamizelce koloru czerwonego, z przodu i z tyłu, napisu w kolorze białym, w języku polskim w 

brzmieniu: "Ratownik" albo "Ratownik Medyczny", albo "Pielęgniarka" oraz w języku angielskim w 

brzmieniu: "Medical Staff", z zastrzeżeniem ust. 9. niniejszego punktu Regulaminu. 

9. Lekarze wchodzący w skład zabezpieczenia medycznego są oznakowani poprzez umieszczenie na 

kamizelce koloru czerwonego, z przodu i z tyłu, napisu w kolorze białym, w języku polskim w 

brzmieniu: "Lekarz" oraz w języku angielskim w brzmieniu: "Doctor". 

10. Pomoc medyczna jest dokumentowana: przez lekarza - w historii zdrowia i choroby; przez pielęgniarkę  

- w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej; zaś przez patrol ratowniczy - w karcie udzielonej 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

 

X. PUNKTY SANITARNE 
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1. Podczas konferencji „Global Networking Forum Conference”, oraz wydarzenia o charakterze 

artystyczno-rozrywkowym „Global Networking Forum Party”, Uczestnicy i  Inne osoby biorące udział 

w forum, mogą korzystać z punktów sanitarnych, udostępnionych na terenie Obiektu i oznaczonych 

„WC”, a także oznaczonych na Szczegółowym planie obiektu literami „WC”.  

2. Podczas szkolenia „Global Networking Forum Training”, Uczestnicy i  Inne osoby biorące udział w 

forum, mogą korzystać z przenośnych punktów sanitarnych, udostępnionych na terenie Obiektu i 

oznaczonych „WC”. 

 

XI. SŁUŻBA PORZĄDKOWA I SŁUŻBA INFORMACYJNA 

1. Organizator wyznacza, na potrzeby obsługi Forum, członków Służby porządkowej w ilości 60 oraz 

Służby informacyjnej w ilości 24. 

2. Członkowie Służby porządkowej i Służby informacyjnej podlegają Kierownikowi do spraw 

bezpieczeństwa. 

3. Kierownik do spraw bezpieczeństwa wyznaczony przez Organizatora, reprezentuje Organizatora w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Forum. 

4. Członkowie Służby porządkowej i Służby informacyjnej oraz Kierownik do spraw bezpieczeństwa są 

ubrani w czarne koszulki z widocznym identyfikatorem wydanym przez Organizatora.   

5. Zarówno Kierownik do spraw bezpieczeństwa jak i członkowie Służby porządkowej i Służy 

informacyjnej zobowiązani są nosić identyfikatory. 

6. Członkowie Służby porządkowej i Służy informacyjnej są uprawnieni do: 

a. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do udziału w Forum. 

b. wezwania osób, które nie dysponują uprawnieniami do udziału w Forum do opuszczenia 

Obiektu. 

c. legitymowania osób celem ustalenia ich tożsamości. 

d. przeglądania odzieży i bagaży osób, w przypadku podejrzenia posiadania przez te osoby broni, 

innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 

materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, 

środków zastępczych, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających 

środków. 

e. wydawania poleceń porządkowych  osobom zakłócającym porządek publiczny, zachowującym 

sie niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem obiektu. 

f. wezwania osób, które niewykonujących poleceń porządkowych do opuszczenia Obiektu. 

g. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie 

dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób, które dopuszczają się czynów zabronionych. 

7. Członkowie Służby porządkowej są uprawnieni, w przypadku konieczności wyegzekwowania 

wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem lub  odparcia 
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bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, 

do stosowania środków przymusu bezpośredniego z wykorzystaniem: 

a. siły fizycznej w postaci technik transportowych, obrony. 

b. kajdanek zakładanych na ręce. 

c. chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniających. 

8. Członkowie Służby porządkowej są zobowiązani: 

a. odmówić wstępu na teren Obiektu: 

i. osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie: 

zakazujące wstępu na imprezę masową, 

zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania 

imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym 

zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na 

podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 

sprawach nieletnich. 

ii. osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny, 

iii. osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy, 

iv. osobie odmawiającej poddania się czynnościom: sprawdzania i stwierdzania 

uprawnień do uczestniczenia w Forum; legitymowania w celu ustalenia tożsamości; 

przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoba wnosi 

lub posiada broń, inne niebezpieczne  przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki 

odurzające, środki zastępcze, substancje psychotropowe. 

v. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków. 

vi. osobie posiadającej broń inne niebezpieczne  przedmioty, materiały wybuchowe, 

wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, 

środki odurzające, środki zastępcze, substancje psychotropowe, lub inne podobnie 

działające środki. 

vii. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 

b. odmówić wstępu na teren Obiektu osobie nieposiadającej Biletu wstępu lub innego 

dokumentu uprawniającego do przebywania na terenie Obiektu w czasie trwania Forum; 

c. usunąć z Obiektu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub 

zachowują się niezgodnie z Regulaminem obiektu lub Regulaminem. 

d. usunąć z terenu Obiektu osoby, o których mowa w ust. 8. li a. niniejszego punktu 

Regulaminu. 

9. Członkowie Służby informacyjnej są zobowiązani: 

https://sip.lex.pl/#/document/16791030?unitId=art(6)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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e. informować o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez 

Organizatora lub służby ratownicze. 

f. informować o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych. 

g. nadzorować bezpieczne wejście i wyjście Uczestników i Innych osób biorących udział w 

forum. 

h. niedopuszczać osób nieuprawnionych do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności. 

i. niezwłocznie reagować na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań 

zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich Służb porządkowych. 

j. obserwować wszystkie obszary potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałać nadmiernemu 

zagęszczeniu osób. 

k. pilnować przestrzegania postanowień Regulaminu obiektu i Regulaminu. 

l. reagować na skargi składane przez Uczestników i Inne osoby biorące udział w forum. 

 

XII. DROGI EWAKUACJI 

1.  Drogi ewakuacyjne zostały oznaczone na Szczegółowym planie obiektu 

 

XIII. DROGI DOJAZDOWE 

1. Drogi dojazdowe zostały oznaczone na Szczegółowym planie obiektu 

 

XIV. UDOSTĘPNIENIE REGULAMINU, ZWIĄZANIE REGULAMINEM 

1. Uczestnicy i Inne osoby biorące udział w forum są zobowiązani do zapoznania się z pełną treścią 

Regulaminu. 

2. Tekst Regulaminu jest dostępny na tablicy przed wejściem na teren Obiektu, jak również na terenie 

Obiektu w  punkcie rejestracji (recepcji). 

3. Pełna treść Regulaminu jest dostępna w formie elektronicznej na stronie na Stronie Internetowej pod 

adresem  gnf.fmworld.com. Organizator stwarza możliwość zapoznania się z pełną treścią Regulaminu 

i jej wydrukowania.  

4. Warunkiem udziału w Forum jest zapoznanie się z pełną treścią Regulaminu. 

5. Uczestnicy i Inne osoby biorące udział w forum, którzy zapoznali się z pełną treścią Regulaminu, są 

związani treścią Regulaminu. 

 

 


