
Red Bull KontroWersy 2022 

Regulamin 

A. Red Bull KontroWersy, to cykl bitew freestyleowych odbywający się we Wrocławiu w klubie „Akademia Club‟, jej celem jest 
propagowanie w środowisku studenckim dyscypliny jaką jest freestyle. 

B. W bitwie weźmie udział 16 uczestników, z czego 8 zostanie wcześniej zaproszonych do udziału, zaś kolejnych 8 wybierze w dniu 
wydarzenia jury w tzw. preeliminacjach.  

II. Termin i miejsce  

Preeliminacje i finał:  08.10.2022 - Wrocław – Akademia Club, ul. Grunwaldzka 67, 50-357 Wrocław. preeliminacje godzina 18.00, bitwy 
godzina 20.00. 

III. Organizator projektu  

EAST EVENTZ, ul. Jaworzyńska 7/15, 00-634 Warszawa na zlecenie: 

Red Bull S.p z.o.o, Racławicka 99, 02-634 Warszawa  

Oficjalny serwis infromacyjny www.redbull.pl/kontrowersy  

IV. Postanowienia pocza ̨tkowe  

A. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, ktore w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie Imprezy. Kazda osoba 
przebywająca na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.  

B. Ponizsze określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:  

1 „Teren Imprezy” oznacza teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z 
ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed Imprezą. Teren imprezy podzielony zostanie na sektory, do 
których dostęp określony będzie przez Organizatora w niniejszym regulaminie;  

2. „Bilet” oznacza oryginalną, indywidualną zgodę wejscia na Teren Imprezy – w odpowiednim sektorze przewidzianym dla publiczności. 
Bilet przy pierwszym wejściu na teren imprezy zostanie odznaczony w systemie elektronicznym, co pozwoli okreslić, ze bilet został 
wykorzystany w celu wejścia na Teren Imprezy oraz uniemożliwi innej osobie trzeciej jego ponowne wykorzystanie w celu wejscia na Teren 
Imprezy.  

3. „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie waznego Biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego 
przez Organizatora. Uczestnikiem Imprezy moze być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia z zastrzeżeniem, ze małoletni do 16. roku życia 
mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną 
odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed wejściem na Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialnosci za w/w osobę 
małoletnią.  

4. „Osoba małoletnia” to osoba, która nie ukończyła 18. roku życia (zgodnie z art. 10 Kodeksu cywilnego)  

5. „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora oraz 
Klub, w ktorym odbywa się wydarzenie do dbania o bezpieczeństwo osob uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień 
Uczestnikow do wstępu na Teren Imprezy.  

V. Zasady organizacyjne i porza ̨dkowe obowia ̨zuja ̨ce na terenie imprezy  

A. Organizator wyznaczy strefy, do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla gości i służb Organizatora. Miejsca 
nieprzeznaczone dla publiczności to w szczegolności: zaplecze sceny, strefa produkcji, oraz pomieszczenia techniczne i organizacyjne.  

B. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, ktore znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Słuzb 
Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń moze wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzecznosć z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialnosć osob, ktore 
sprawują nad nimi pieczę.  

C. Teren Imprezy będzie nadzorowany i kontrolowany przez pracownikow Słuzby Porządkowej i Informacyjnej w celu zapobiezenia 
wniesienia broni i innych niebezpiecznych przedmiotow, materiałow wybuchowych i wyrobow pirotechnicznych, materiałow pozarowo 
niebezpiecznych, napojow alkoholowych niedozwolonych na Terenie Imprezy oraz srodkow odurzających lub substancji psychotropowych.  



D. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, ktore znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposob 
niezagrazający bezpieczeństwu innych osob obecnych na Imprezie, a w szczegolnosci przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest 
niszczenie zieleni, zasmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nosnikow reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego 
się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.  

E. Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązane są do posiadania przy sobie waznego biletu oraz wskazanego w 
Regulaminie dowodu tozsamosci. Z obowiązku posiadania biletu zwolnione są jedynie akredytowane media oraz osoby zaproszone przez 
organizatora.  

F. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:  

1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotow,  

2. materiałow wybuchowych, 

3. wyrobów pirotechnicznych,  

4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,  

5. zywnosci, napojów alkoholowych i bezalkoholowych niezakupionych na terenie wydarzenia 

 6. selfie sticków 

7. dronów  

8. wskaźnikow laserowych, 

9. wszelkiego rodzaju swiecących dekoracji jak rozki, bransoletki, pałeczki itp. 

10. środków odurzających lub substancji psychotropowych  

11. profesjonalnych aparatow fotograficznych i kamer video. Dozwolone jest wnoszenie tylko i wyłącznie aparatow w telefonach 
komorkowych (bez ograniczenia w kwestii liczby megapixeli), aparatow kompaktowych (typowy aparat  

kompaktowy wyposazony jest w niewymienny obiektyw, stało ogniskowy lub zmiennoogniskowy) oraz kamer GoPro (bez dodatkowych 
obiektywow, końcowek i statywow).  

Zapis ten nie dotyczy profesjonalnych fotografów i operatorów posiadających akredytację bądź zaproszonych na imprezę przez organizatora.  

G. Zabronione jest wprowadzanie psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek 
działalnosci handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.  

H. Organizator w zakresie okreslonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w 
szczegolnosci zachowania osob, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

I. Słuzby Porządkowe i Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, ktore swoim zachowaniem zakłocają porządek 
publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.  

J. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie, członek Słuzb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez:  

1. sprawdzenie czy osoba ta posiada wazny bilet, zaproszenie, identyfikator, 

 2. porownanie okazanego dokumentu potwierdzającego dane z biletu.  

K. Osobom, ktorym - zgodnie z Regulaminem – odmowiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej nie przysługuje prawo zwrotu 
naleznosci za bilet, ani inne roszczenia.  

IV. Zapisy  

 
A. W bitwie finałowe udział może wziąć jedynie 16 uczestników. Ta jednak poprzedzona zostanie preeliminacjami, do których zgłosić się 
może każdy, kto ukończył 18. rok życia.  



B. Zgłoszenia do bitew przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez nadesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza 
osadzonego na stronie projektu na stronie www.redbull.pl/kontrowersy    

C. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.redbull.pl/kontrowersy, od 5 września 
do 6 października 2022 r. do godziny 23:00 oraz, w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń drogą elektroniczną, na miejscu wydarzenia 
do godziny 17.30. 

D. Każdy uczestnik zgłasza się do projektu samodzielnie. 

E. Swoje zgłoszenie można nadesłać jedynie raz. 

G. W bitwach uczestniczyć mogą jedynie osoby pełnoletnie. 

H. Uczestnik musi potwierdzić uczestnictwo przez stawienie się na miejscu imprezy najpóźniej 30 minut przed jej planowanym rozpoczęciem. 
I. Każdy z zawodników zobowiązany jest okazać dowód oraz podpisać oświadczenie dot. m.in. zgody na wykorzystanie wizerunku w 
produkcjach filmowych i zdjęciowych. 

J. Każdy ze zgłaszających się zawodników zobowiązany jest również do posiadania ważnego biletu wstępu na teren imprezy.  

V. Warunki uczestnictwa w zawodach  

Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy, którzy spełnią kolejne, podane niżej warunki:  

A. Ukończone 18 lat w dniu zawodów oraz posiadanie dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

B. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.redbull.pl/kontrowersy oraz posiadanie ważnego biletu wstępu. 

C. Osobiste potwierdzenie uczestnictwa w dniu imprezy. 

D. Zapoznanie się z regulaminem zawodów i potwierdzenie tego faktu pisemnie w dniu imprezy.  

E. Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. 

F. Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać na udział w bitwie. 

G. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tzw. „dzikich kart” dla specjalnych gości zaproszonych do udziału w imprezy.  

VI. Wste ̨p na teren imprezy  

A. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje wyłącznie osobie posiadającej Bilet, ktory przy pierwszym wejsciu na Teren Imprezy zostanie 
odznaczony w systemie elektronicznym, co pozwoli okreslić, że bilet został wykorzystany w celu wejscia na Teren Imprezy oraz uniemożliwi 
innej osobie jego ponowne wykorzystanie w celu wejscia na Teren Imprezy. Kazdy z Uczestników Imprezy zobowiązany jest zachować przez 
cały czas przebywania na Terenie Imprezy Bilet.  

Zapis ten nie dotyczy akredytowanych mediów oraz osób zaproszonych przez organizatora.  

B. Bez względu na spełnienie przesłanki wskazanej w ust. A, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:  

1. wobec ktorych zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową;  

2. osobie, ktora odmawia poddania się czynnosciom, o ktorych mowa w rozdziale II pkt 10 lit. a - c Regulaminu.  

C. Organizator Imprezy moze odmowić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:  

1. nieposiadającym Biletu,  

2. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, srodkow odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających 
substancji,  

3. posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, srodki lub substancje, o ktorych mowa w rozdziale II regulaminu  



4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposob stwarzającym zagrozenie dla bezpieczeństwa czy porządku 
Imprezy,  

5. w odzieży niebezpiecznej (np. buty o metalowych zakończeniach)  

6. posiadających gwizdki, trąbki i inne hałasliwe gadzety, 

7. ktorych wygląd zewnętrzny uniemozliwia identyfikację, 

8. posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki, puszki itp.,  

9 posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, 10. nieposiadającym dokumentu tozsamosci  

Ocena przedmiotow jako niebezpieczne nalezy do Słuzb Porządkowych i Informacyjnych.  

C. Wstęp na Teren Imprezy moze uzyskać wyłącznie osoba, ktora w dniu Imprezy ma ukończone 18 lat.  

D. By osoby małoletnie mogły wejsć na Teren muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:  

1. dowod tozsamosci (dowod osobisty, prawo jazdy lub paszport, legitymacja szkolna lub studencka)  

2. ksero dowodu tozsamosci rodzica (dowod osobisty, prawo jazdy lub paszport)  

3. podpisana zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w Imprezie oraz oswiadczenie przedstawiciela ustawowego lub osoby przezeń 
upowaznionej o ponoszeniu pełnej odpowiedzialnosci za w/w osobę małoletnią.  

VII. Zasady i przebieg imprezy  

A. Bitwy przeprowadzone zostaną w formule 1 vs 1, z czego zwycięzca przechodzi do następnej rundy, a przegrany odpada. 
B. Werdykty w poszczególnych bitwach wydawać będzie specjalnie powołane jury, w skład którego wejdą 3 osoby. 

 C. Do finałowej bitwy przechodzą zawodnicy, którzy zwyciężyli w bitwach eliminacyjnych.  

D. W razie sytuacji spornych przewiduje się przeprowadzenie dogrywki. 
E. Dogrywka podczas każdej walki może odbyć się tylko raz. 

F. Wstęp na teren imprezy możliwy jest tylko z ważnym biletem zakupionym za pośrednictwem platformy ebilet.pl Zapis ten nie dotyczy 
zaproszonej wcześniej 8 zawodników.  

G. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wczesniejszego 
uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do zadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny 
wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę.  

H. Sprzedaż biletów w trakcie Imprezy odbędzie się przy wejściach na Teren Imprezy (o ile wszystkie bilety nie zostaną wczesniej 
wyprzedane)  

J. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaz Biletow po cenie wyzszej niz 
wydrukowana na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaz Biletow na aukcjach, licytacjach, konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach, 
odsprzedaz zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedazy, itp.  

K. Zniszczenie Biletu powoduje jego uniewaznienie i utratę prawa do wstępu na Teren Imprezy.  

L. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu moze być uniewazniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu naleznosci.  

M. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodow, np. Siła Wyzsza itp., a ponadto prawo 
do zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.  

N. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narazeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwiękow, 
mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczegolne niebezpieczeństwo 
narazone są kobiety w ciązy.  

O. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celow dokumentacji i promocji/reklamy Imprezy oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a 
takze sponsorow Imprezy. Wizerunek osob przebywających na Terenie Imprezy moze zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla 



celow dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora, a takze sponsorow Imprezy, na co uczestnik 
wyraza zgodę z momentem wejscia na Teren Imprezy.  

VIII. Nagrody  

A. Główny zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł za pierwsze miejsce oraz 1000 zł za drugie miejsce. 

IX. Reklama  

A. Podczas trwania zawodów, zawodnicy nie mogą posiadać elementów brandingowych marek konkurencyjnych wobec Red Bull, za jakie, 
dla potrzeb tych zawodów, uznaje się marki wszelkich napojów, w tym energetycznych. 

X. Postanowienia kon ́cowe  

A. Każdy uczestnik projektu składa zgłoszenie i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator projektu nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu imprezy . 

B. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństw oraz zachowanie wszelkich zasad fair play.  

C. Zawody będą rejestrowane przez operatorów wideo i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w projekcie, wyrażają tym samym zgodę na 
rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonych na materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych 
Organizatora projektu i spółek z grupy Red Bull oraz oficjalnychpartnerów Imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie.  

D. Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersję regulaminu należy uważać tę, która umieszczona jest w oficjalnym serwisie 
internetowym zawodów. 

E. Organizator może dokonać zmian w programie zawodów, sposobie rozgrywania zawodów, przesunąć ich termin, miejsce lub odwołać. 
Wszystkie aktualne informacje o ewentualnych zmianach będą zakomunikowane na oficjalnym serwisie internetowym zawodów.  

F. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodow, np. Siła Wyzsza itp., a ponadto prawo 
do zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. 

G. Wszystkie sporne kwestie, nie objęte niniejszym regulaminem, będą rozstrzygane przez Organizatora turnieju.  

 


