
WARUNKI UŻYTKOWANIA 

 

Westfield Arkadia “Lady Gaga świętuje Love For Sale” zorganizowane przez Westfield  

w Centrum Handlowym 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania, ponieważ mają one wpływ 

na Państwa uprawnienia i obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem oraz określają warunki, na 

jakich GSSM Warszawa Sp. z o.o. („Organizator”) organizuje wydarzenie Westfield Arkadia Lady Gaga 

świętuje Love for Sale, zorganizowane przez Westfield („Wydarzenie”) oraz udostępnia bilety („Bilety”, 

pojedynczo: „Bilet”). Rejestrując uczestnictwo w Wydarzeniu oraz pobierając Bilet na Wydarzenie, 

wymieniany następnie na opaskę umożliwiającą wejście na Wydarzenie („Opaska”) akceptują Państwo 

niniejsze Warunki Użytkowania, są Państwo związani niniejszymi Warunkami Użytkowania 

(„Warunki”) oraz zgadzają się ich przestrzegać. Posiadacze „Biletów” są również określani jako 

„Uczestnicy”. 

Uwaga: Bilet nie gwarantuje wejścia na imprezę. -W ciągu trzech dni od otrzymania biletu pocztą 

elektroniczną bilety należy wymienić na opaski na rękę. Tylko osoby z opaskami będą mogły wejść 

na Wydarzenie. Bilety są bezpłatne i będą wydawane według kolejności zgłoszeń. 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Bilety są przeznaczone do użytku osobistego. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie wolno 

wystawiać Biletów na aukcję, przekazywać ich w formie darowizny, oferować do sprzedaży ani 

reklamować ich w Internecie lub w innych miejscach. 

1.2. Każdy uczestnik musi posiadać ważny Bilet. Osobom poniżej 18 roku życia musi towarzyszyć osoba 

dorosła.  

1.3. Bilet uzyskany z naruszeniem warunków lub taki, który w naszej uzasadnionej opinii jest 

wykorzystywany lub przeznaczony do wykorzystania z naruszeniem warunków, zostanie 

unieważniony, co może obejmować odmowę wstępu na Wydarzenie lub anulowanie biletu bez 

wcześniejszego powiadomienia. W takich okolicznościach nie będzie przyznawana żadna 

rekompensata.  

1.4. Biletu nie wolno wykorzystywać jako nagród w promocjach, loteriach, pakietach gościnnych, 

aukcjach, zakładach lub konkursach (w tym charytatywnych) bez naszej uprzedniej pisemnej 

zgody. 

 

2. Rezerwacja 

2.1. Bilety muszą być pozyskane od nas za pośrednictwem naszej specjalnej platformy sprzedaży 

biletów (liczba biletów jest ograniczona). Zastrzegamy sobie prawo do odmowy sprzedaży lub 

dystrybucji Biletów osobom, firmom lub agencjom, co do których podejrzewamy, że naruszyły lub 

zamierzają naruszyć Warunki Użytkowania lub wewnętrzne zasady Wydarzenia. 



2.2. Przed potwierdzeniem zamówienia są Państwo zobowiązani upewnić się, że informacje zawarte w 

zamówieniu są prawidłowe. Po potwierdzeniu zamówienia nie będzie można dokonać żadnych 

zmian w Rezerwacji, a Bilety będą ważne wyłącznie na godzinę, dzień i do tego Centrum 

Handlowego, które zostało na nich wskazane. 

2.3. Po tym, gdy złożą Państwo zamówienie na Bilety nie będziemy mogli zaakceptować żadnych próśb 

o zmianę rezerwacji (poza wyjątkowymi okolicznościami), dlatego prosimy o bardzo dokładne 

sprawdzenie strony z potwierdzeniem przed złożeniem zamówienia. 

 

3. Dostawa i odbiór 

3.1. Po dokonaniu rezerwacji Biletu (Biletów) i otrzymaniu potwierdzenia zamówienia Bilet (Bilety) 

zostaną wysłane do Państwa pocztą elektroniczną przez naszego dostawcę usług biletowych, 

firmę Eventbrite. Bilet trzeba będzie wymienić na opaskę na rękę w dniu, miejscu i czasie 

określonym na bilecie, przedstawiając ważny dowód tożsamości lub w przy przypadku osób nie 

posiadających dowodu, inny dokument potwierdzający wiek. Opaska będzie uprawniać do 

wejścia na Wydarzenie. 

3.2.Prosimy, by po otrzymaniu lub odebraniu Biletów sprawdzili je Państwo i natychmiast 

poinformowali nas o ewentualnych błędach. Błędy popełnione podczas składania zamówienia nie 

zawsze będą mogły zostać skorygowane, a dokonywanie wszelkich korekt będzie uznaniowe. 

 

4. Bilety zastępcze i Opaski na rękę 

4.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zagubione, skradzione lub uszkodzone 

Bilety lub Opaski na rękę. Wymiana zagubionych, zniszczonych lub skradzionych Biletów lub 

Opasek na rękę zależeć będzie od uznania organizatora.  

 

5.  Wstęp 

Osobom poniżej 18 roku życia musi towarzyszyć osoba dorosła.  

5.1. Każdy Uczestnik musi posiadać Opaskę na rękę, aby móc wejść na Wydarzenie. Opaski 

będzie można odebrać w Recepcji Westfield Arkadia w ciągu trzech dni od otrzymania biletu pocztą 

elektroniczną, w godzinach 12:00 – 20:00, przy czym odbędzie się to wyłącznie za okazaniem 

dowodu tożsamości każdego uczestnika lub w przy przypadku osób nie posiadających dowodu, 

innego dokumentu potwierdzającego wiek. Opaski będą dostępne na zasadzie kolejności zgłoszeń. 

Bilet nie zamieniony na opaskę w ciągu trzech dni traci ważność. 

 

Liczba Biletów na Wydarzenie dostępnych w perspektywie globalnej jest ograniczona. Po osiągnięciu 

tego limitu nie będzie można uzyskać wstępu na Wydarzenie.  

 

Organizator odmówi wydania Opaski (Opasek) każdej osobie, która: 

(a) nie będzie w stanie przedstawić ważnego dokumentu tożsamości; 



(b) ma poniżej 18 lat i nie towarzyszy jej osoba dorosła; 

(c) dane identyfikacyjne nie zgadzają się z danymi na bilecie wydanym podczas Rejestracji; 

 

Bilet nie gwarantuje wejścia na wydarzenie. Bilety należy wymienić na opaski na rękę. Tylko osoby z 

opaskami będą mogły wejść na Wydarzenie. Bilety będą wydawane według kolejności zgłoszeń. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie z powodu m.in względów 

zdrowotnych i bezpieczeństwa, powodów licencyjnych lub z powodu nieważności Biletu. 

 

Wszyscy uczestnicy zgadzają się na następujące warunki:  

(a) Przestrzeganie poleceń zawartych w regulaminie Wydarzenia. 

(b) Stosowanie się do wszystkich poleceń wydawanych przez Obsługę Wydarzenia i/lub Pracowników  

Ochrony, którzy są odpowiedzialni za reagowanie na incydenty i wypadki oraz ewakuację terenu 

wydarzenia. 

(c) Przestrzeganie postanowień Regulaminu Wewnętrznego, o ile takowy istnieje, wywieszonego 

w punkcie odbioru opasek oraz w Centrum.  

(d) Przeprowadzenie przez Organizatora przeszukania toreb przed wejściem na Wydarzenie. 

(e) Uczestnikom posiadającym przedmioty wymienione poniżej (będące przedmiotami zabronionymi) 

wstęp będzie wzbroniony; 

○ Alkohol   
○ Baterie   
○ Zwierzęta domowe   
○ Duży bagaż (dozwolone są tylko małe torby)   
○ Noże lub inne przedmioty, których można użyć jako broń   
○ Parasole   
○ Butelki   
○ Żywność i napoje (nie zakupione na terenie Wydarzenia)   
○ Używanie otwartego ognia, posiadanie łatwopalnych płynów, palenie tytoniu.    

(f) Na teren Wydarzenia można wnieść jedną małą torbę o pojemności do 25 litrów.  

(g) Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wszelkim środkom kontroli lub weryfikacji mającym na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w przestrzeni wydarzenia. Obejmuje to 

weryfikację zawartości torebki osobistej. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od posiadaczy Biletów w dowolnym momencie, by 

opuścili Wydarzenie lub centrum handlowe Westfield, a także może podjąć odpowiednie działania 

w celu wyegzekwowania tego uprawnienia. Organizator może na przykład odmówić wstępu lub 

usunąć z Wydarzenia lub z centrum handlowego Westfield posiadacza Biletu, jeżeli posiadacz ten: 

(a) zachowuje się w sposób, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub zabawę innych 

uczestników; 

(b) zachowuje używając słów zawierających groźby, obelgi lub zniewagi; zachowuje się w sposób, który 

może naruszyć spokój; celowo niszczy jakąś część centrum handlowego Westfield lub należące do 

niego mienie;  

(c) w uzasadnionej opinii Organizatora działa pod wpływem alkoholu lub narkotyków.  



Wszyscy posiadacze biletów muszą przestrzegać zasad ogólnych udostępnionych do wiadomości 

podczas Wydarzenia.  

6 Kwestie zdrowia i bezpieczeństwa 

Organizator może co jakiś czas przeprowadzać weryfikacje bezpieczeństwa w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa wszystkich odwiedzających, a Uczestnicy zgadzają się zezwolić na przeszukanie siebie 

i/lub swoich rzeczy przed wejściem na Wydarzenie. Ma to na celu zapobieżenia wniesieniu na 

Wydarzenie broni lub niebezpiecznych przedmiotów.  

Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia broni, szklanych butelek, płynów łatwopalnych oraz 

innych przedmiotów, które Organizator uzna za niebezpieczne.  

Palenie tytoniu w przestrzeni Wydarzenia jest surowo zabronione zarówno ze względów zdrowotnych, 

jak i bezpieczeństwa. 

Jedzenie i picie jest dozwolone w ramach dostępnej oferty na Wydarzeniu, lecz podlega ograniczeniom 

i zasadom określonym w Regulaminie wewnętrznym centrum handlowego. 

Podczas uczestnictwa w Wydarzeniu Uczestnicy muszą stosować się do wszystkich stosownych 

ogłoszeń i przepisów bezpieczeństwa. 

Zgodnie z polskim ustawodawstwem i przepisami dotyczącymi Covid-19 Uczestnicy zgadzają się 

przestrzegać podczas uczestnictwa w Wydarzeniu wszystkich dodatkowych wymogów związanych 

z bezpieczeństwem i zachowaniem zasad higieny.  Obejmuje to między innymi: obowiązkowe noszenie 

masek zasłaniających nos i usta, o ile dana osoba nie korzysta ze stosownego zwolnienia od tego 

obowiązku, zachowanie dystansu wynoszącego 1,5 m. 

 

Podczas pobytu na Wydarzeniu Uczestnicy muszą przestrzegać wszystkich stosownych zaleceń 

i przepisów bezpieczeństwa. 

 

7  Okres otwarcia i dostępności 

Organizator zastrzega sobie prawo, by według własnego uznania i kierując się względami 

bezpieczeństwa lub innymi, zamknąć Wydarzenie. W miarę możliwości Organizator poinformuje 

o zamknięciu z wyprzedzeniem. 

 

8  Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników 

Z wyjątkiem odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania Organizatora, 

Organizator i jego pracownicy lub agenci, wszystkie spółki należące do grupy Unibail-Rodamco-

Westfield i ich pracownicy lub agenci, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody 

powstałe w dowolny sposób, w tym bez ograniczeń za wszelkie przykrości, niedogodności lub 

niepokoje spowodowane w trakcie Wydarzenia i/lub podczas ewakuacji z Wydarzenia na skutek 

zamknięcia lub wypadku. 

 

9. Ograniczenie odpowiedzialności 

 



9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (i) awarie sieci, komputerów, sprzętu lub 

oprogramowania dowolnego rodzaju, które mogą ograniczyć lub opóźnić zakup lub dostawę Biletów, 

lub (ii) jakiekolwiek działania lub uchybienia jakiegokolwiek dostawcy będącego osobą trzecią, które 

są poza uzasadnioną kontrolą organizatora.  

 

9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe 

w jakikolwiek sposób w trakcie Wydarzenia, które nie są bezpośrednim skutkiem niedopełnienia 

obowiązków przez Organizatora. 

 

9.3. Żadne z postanowień Warunków Użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza 

odpowiedzialności organizatora za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez jego zaniedbanie 

lub zaniedbanie jego funkcjonariuszy lub pracowników lub za jakiekolwiek przestępcze wprowadzenie 

w błąd. 

 

10. Zapisy ogólne 

 

10.1. Posiadanie Biletu nie daje żadnych praw (w sposób dorozumiany lub inny) do używania, 

zmieniania, kopiowania lub innego postępowania ze znakami towarowymi, logo i/lub własnością 

intelektualną, które pojawiają się na Bilecie lub są związane z dowolnymi materiałami udostępnionymi 

podczas Wydarzenia. Skorzystanie przez Użytkownika z treści z Wydarzenia może prowadzić do 

naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, zasad prywatności, reklamy, komunikacji i innych 

praw, a każde takie wykorzystanie może skutkować odpowiedzialnością osobistą użytkownika, w tym 

potencjalną odpowiedzialnością karną. 

 

10.2. Jeżeli będzie to z jakichkolwiek powodów konieczne zastrzegamy sobie prawo do zmiany bez 

uprzedzenia ogłoszonych dat, godzin otwarcia i harmonogramu Wydarzenia. 

  

10.3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych Warunków 

Użytkowania. Nowe Warunki Użytkowania wejdą w życie z chwilą poinformowania Państwa o tym 

fakcie lub opublikowania ich na stronie internetowej. 

 

10.4. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami Użytkowania a Regulaminem 

wewnętrznym, pierwszeństwo będzie miał Regulamin wewnętrzny. 

 

10.5. Wszelkie roszczenia i spory (umowne lub inne) wynikające z niniejszych Warunków 

Użytkowania lub związane z nimi lub z ich przedmiotem będą rozpatrywane przed właściwą 

jurysdykcją polską. 

 



11. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe  

 

11.1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą informacją o ochronie 

prywatności dostępną na dedykowanej platformie: https://pl.westfield.com/arkadia/-

/media/EBF6DF71E75B4A87B573431CF0969295.pdf 

 

11.2. Niniejsze informacje wyjaśniają, w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane, 

jakie przysługują Państwu prawa oraz jak mogą się Państwo z nami skontaktować. Będą też Państwo 

podawać swoje dane osobowe naszemu partnerowi zajmującemu się biletami. Dane te będą 

przetwarzane zgodnie z informacją partnera dotyczącą zasad ochrony prywatności. 

 

11.3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków Użytkowania, prosimy 

o kontakt pod adresem events-westfieldarkadia@urw.com  

 

12. Kontakt 

 

12.1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Wydarzenia, prosimy o kontakt pod adresem 
events-westfieldarkadia@urw.com  
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