
REGULAMIN 

Andrzejkowy Bezalkoholowy Bal dla Młodzieży 2015 

 

1. Organizatorami Andrzejkowego Bezalkoholowego Balu dla Młodzieży są: 

 Światowe Dni Młodzieży,  

 bialskie parafie,  

 Wodzirej Fantomasz, 

 Anna Witnik,  

a współorganizatorami 

 BCK,  

 Urząd Miasta Biała Podlaska. 

 Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta Biała Podlaska. 

2. Bal odbędzie się 28.11.2015 r. w sali widowiskowo-konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41 (budynek 

Urzędu Wojewódzkiego) w Białej Podlaskiej, w godz. 16.00 - 23.55. 

3. Andrzejkowy Bal Bezalkoholowy jest przeznaczony dla młodzieży z gimnazjów, szkół średnich i wyższych, 

które zakupią bilet upoważniający do uczestnictwa w imprezie. 

4. Bilety w kwocie 35 zł. od osoby, będą do nabycia w: 

4.1. Punkcie informacyjnym Światowych Dni Młodzieży, przy ul. Brzeskiej 1  

       (róg ul. Brzeskiej i Jatkowej), pn.-pt. w godz. 9:00-17:00 

4.2. PK Media, ul. Janowska 4/8 (D.H. Sawko) w godz. 9:00-17:00  

4.3. Parafii Błogosławionego Honorata, ul. Terebelska 50 A,  

        pn.-pt. w godz. 8:00-9:00 i 16:00-17:00 

 4.4. Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 53/55, 

        pn.-sob. w godz. 8:00-9:00 i 16:00-17:00 

5. Sprzedaż biletów odbywać się będzie od 04 do 24 listopada 2015 r lub do ich wyczerpania. Ilość 

miejsc jest ograniczona. 

6. Wejście na Bal odbywać się będzie za okazaniem biletu. 

7. Uczestników imprezy obowiązuje strój wieczorowy. 

8. Organizator w cenie biletu zapewnia uczestnikom ciepłe posiłki, przekąski, owoce, słodycze oraz ciepłe  

         i zimne napoje. 

9. Na imprezie obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz 

wnoszenia i stosowania innych używek. 

10. Organizator w cenie biletu zapewnia nagłośnienie, obsługę muzyczną i prowadzenie zabaw przez 

wodzireja, a także konkursy z nagrodami. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, z przyczyn niezależnych od Organizatora. Gdyby 

impreza się nie odbyła Organizator zobowiązuje się zwrócić klientowi bez odsetek kwotę, jaką ten zapłacił 

za bilet. Klient w celu rozliczenia powinien zgłosić się do Organizatora najpóźniej do 11.12.2015 r. 

12. Organizator nie zwraca kosztów biletu w przypadku, gdy osoba sama zrezygnuje z uczestnictwa w 

imprezie po 22.11.2015r. 

13. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na 

terenie imprezy. 

14. Organizator ma prawo do usunięcia z imprezy w trybie natychmiastowym uczestnika Andrzejkowego 

Balu, który działa na szkodę Organizatora, zakłóca spokój i przebieg imprezy lub łamie któryś z punktów 

regulaminu.  

15. Uczestnicy ponoszą koszty ewentualnych szkód, jeżeli takie spowodują podczas imprezy. 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania Balu oraz wykorzystywania tych 

materiałów do celów marketingowych. 

18. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Andrzejkowego Bezalkoholowego Balu dla 

Młodzieży, a ich udział w imprezie oznacza akceptację zapisanych w nim postanowień. 


