NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE Z
WYDARZENIAMI ORGANIZOWANYMI PRZEZ
FOURCE ENTERTAINMENT.
(For information in English scroll down)

Dla Waszej wygody udostępniamy najważniejsze informacje dotyczące
organizowanych przez nas wydarzeń. Przed koncertami, bardzo prosimy o zapoznanie
się z Regulaminem, który znajdziecie w poniższym linku. Prosimy pamiętajcie, że
kupując bilety zobowiązujecie się do przestrzegania Regulaminu, więc dobrze jest
wiedzieć, na co się zgadzacie.

CZEGO NIE ZABIERAĆ NA NASZE WYDARZENIA?

Bardzo prosimy, abyście nie przynosili poniższych rzeczy na nasze wydarzenia. Ułatwi
nam to pracę i pozwoli na sprawniejsze wpuszczanie Was na nasze koncerty. Bardzo
dziękujemy i doceniamy współpracę!
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chyba że masz dziecko,
jesteś w ciąży lub Twoja
choroba tego wymaga

Po szczegóły sprawdź Regulamin Imprezy!

NIEPEŁNOLETNI. CO I JAK?

Uważamy, że kultura jest dla wszystkich, dlatego
zdecydowana większość naszych wydarzeń nie ma
ograniczeń wiekowych, a gdy się one pojawiają, to tylko
ze względu na wymóg artysty lub klubu. Niemniej
niepełnoletnich obowiązują pewne zasady, poniżej
ich streszczenie, zaś dokładny zapis znajdziecie w
Regulaminie.
Osoby, które najpóźniej w dniu koncertu ukończyły 16
lat muszą mieć ze sobą zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego, której wzór znajduje się tu:
Osoby poniżej 16 roku życia muszą przyjść na koncert
z pełnoletnim opiekunem, pod którego nadzorem
będą przez całą imprezę i który weźmie za nich
odpowiedzialność. Osoby te także muszą mieć zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego (wzór: ). Pełnoletni
opiekun musi też posiadać ważny bilet na wydarzenie.

NAJMŁODSI NA NASZYCH
WYDARZENIACH.

Bardzo cieszymy się, gdy widzimy na naszych koncertach
dzieciaki i serdecznie zachęcamy do zabierania ich ze
sobą. Pamiętajmy jednak, że ich słuch jest bardzo wrażliwy,
więc koniecznie muszą mieć słuchawki wygłuszające.
Dzieci do lat 3 wchodzą na nasze koncerty za darmo,
chyba że informacja na wydarzeniu na Facebooku lub
stronie fource.pl stanowi inaczej.

NIEPEŁNOSPRAWNI NA
WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ FOURCE.

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne na
organizowane przez nas wydarzenia. Zawsze jesteście u
nas mile widziani. Dołożymy wszelkich starań, aby całe
doświadczenie koncertu było dla Was jak najbardziej
komfortowe. Jeśli potrzebujecie miejsca siedzącego lub
poruszacie się na wózku inwalidzkim dajcie nam znać
mailowo na info@fource.pl troszkę wcześniej, abyśmy
mogli się przygotować. Nie jest to wymagane, ale ułatwi
sprawę. Opiekun osoby o poważnej niepełnosprawności
wejdzie za darmo pod warunkiem zakupienia biletu
przez osobę niepełnosprawną.

KILKA SŁÓW O BILETACH.

Po pierwsze bardzo dziękujemy, że kupujecie bilety na
nasze wydarzenia. To dzięki temu jesteśmy w stanie
funkcjonować i organizować dla Was koncerty!
Bilety na wszystkie nasze wydarzenia dostaniecie
przez naszą stronę www.fource.pl, a także na GoOut.pl,
Eventim.pl, Ticketmaster.pl, Biletomat.pl i we wszystkich
Empikach. Oczywiście także na wejściu do klubu
(płatność zawsze gotówką) o ile nie ma sold out’u.
Bilety na nasze wydarzenia nie są imienne, chyba że jest
to wprost powiedziane na wydarzeniu na Facebooku lub
naszej stronie fource.pl. Bilety nie podlegają zwrotowi, ale
można je odsprzedać za cenę zakupu lub niższą - śmiało
można się z tym ogłaszać na wydarzeniu na FB. Nie należy
jednak sprzedawać biletów za wyższą cenę niż ta, za którą
my je sprzedajemy, gdyż jest to niezgodne z polskim
prawem i może wiązać się z przykrymi konsekwencjami
:(
Przestrzegamy przed wrzucaniem zdjęć biletów, a
przede wszystkim kodów biletowych na FB lub IG. Kody
mogą zostać ukradzione, a to na ich podstawie zostajecie
wpuszczani na koncerty.

CZASÓWKI

W momencie ogłoszenia koncertu, czasówki podane na
wydarzeniu na Facebooku, naszej stronie internetowej
oraz u naszych partnerów biletowych są orientacyjne.
Istnieje wiele czynników, które wpływają na dokładne
ramy czasowe koncertu i często nie jesteśmy w stanie
wszystkiego przewidzieć w momencie ogłoszenia, kilka
miesięcy przed wydarzeniem. Dokładna czasówka
podawana jest zawsze w tygodniu koncertu i znajdziecie
ją zawsze w przypiętym poście na wydarzeniu na
Facebooku.
Informacje o wszystkich naszych wydarzeniach znajdziecie na https://www.fource.
pl/events/
Dziękujemy, że jesteście z nami!
Team fource.pl

KEY INFORMATION TO KNOW BEFORE
ATTENDING OUR EVENTS.
To make things easier, here is a short summary of key information regarding events
organized by Fource Entertainment. Please take a look at it before attending one of
our events and don’t forget to read the terms and conditions which can be found (in
Polish) on our website at www.fource.pl. Remember, by buying a ticket you agree
with the terms and conditions of attending our events, therefore it is important for
you to understand what you oblige yourself to!

WHAT NOT TO BRING TO OUR EVENTS?

Please don’t bring the items listed below. It will make our job easier and help expedite
entry. Thanks a lot! We appreciate your cooperation.

cameras
selfi sticks
drones

guns
knives
bombs
dangerous objects

alcohol
drugs

food
drinks

lazers
smoke bombs

luggage
large bags
backpacks
boxes
packages

unless it’s for your kid, you’re
pregnant or it is necessary for
your health

For details, please check out terms and conditions!

UNDERAGED ATTENDEES - WHAT ARE
THE RULES?

We believe that culture is meant for everyone, which
is why the vast majority of our events do not have age
restrictions, and when they do it’s by the venue’s or
artist’s request. However, there are some rules which
apply to underaged music fans; below you can find a
short summary of those rules, and a detailed description
can be found in our terms and conditions.
Underaged attendees who have turned 16 by the day
of the event may attend the event after presenting a
written consent from their parents or legal guardians.
The template for the consent can be found here:
Kids under the age of 16 are allowed to attend our
events if accompanied by an adult guardian and after
presenting a written consent (template here) from his/
her parents or legal guardians. The adult guardian takes
full responsibility for the behaviour and safety of the
underaged attendee. The adult guardian acompanying
the underaged attendee is required to have a ticket for
him/herself as well.

THE LITTLE ONES AT OUR EVENTS

We love having kids at our events and we encourage you
to bring them more often. Please be aware that volume
levels at the event could be damaging to their hearing,
therefore we require them to wear hearing protection as a
condition of entry. Kids under the age of 3 can attend our
events for free, unless we inform otherwise on Facebook
or our website.

DISABLED ATTENDEES AT OUR EVENTS

We welcome attendees with disabilities and will do our
best to make the experience as convenient for you as
possible. If you require a seat or you are in a wheelchair,
it would be great if you could e-mail us about it at info@
fource.pl so we can get the space prepared for you. It’s not
required but it would make things easier for us. Thank
you in advance! The custodian of a disabled person can
attend the event without buying a ticket if the disabled
person has a ticket for him/herself.

A FEW WORDS ABOUT TICKETS

First of all, thank you so much for buying tickets to our
events. It’s because of you that we can organize these
events.
You can buy tickets at www.fource.pl, GoOut.pl, Eventim.
pl, Ticketmaster.pl, Biletomat.pl and in all Empik stores.
Of course, tickets are available the day of the event at the
venue (cash payment only) unless the show is sold out.
Tickets to our events are not personalized, unless stated
otherwise on our Facebook event page or our website
www.fource.pl. The tickets cannot be returned, but you
may resell for the face value or lower - you may use our
Facebook event to do so. However, it is forbidden by
Polish law to resell the tickets for a price higher than the
face value. So don’t try that, as it may lead to unpleasant
legal consequences.
Lastly, we would like to warn you against posting photos
of your tickets online as they may be stolen. Please note
that ticket codes are required to be scanned to gain entry
to our events.

TIMETABLES

The timetables presented on our Facebook event, our
website and websites of our ticketing partners are just
approximate upon announcement. There are many
factors that can affect the exact concert schedule which
we cannot predict months in advance. We always post
on the Facebook event the applicable timetable in the
week of the event, so please check it before attending to
make sure you are updated with the schedule.

IInformation about our events can be found at https://www.fource.pl/en/events
Thank you for being with us!
Team fource.pl

