
 
REGULAMIN DEPOZYTU OBOWIĄZUJĄCY W DNIU 10 WRZEŚNIA 2016 ROKU PODCZAS KONCERTU 

 
MIUOSH x JIMEK x NOSPR NA TERENIE PLACU WOLNOŚCI WE WROCŁAWIU 

 
 
1. Depozyt jest czynny od godziny 18.00 do godziny  23.00 w dniu 10 września 2016 r. 

2. Podstawą przyjęcia przedmiotów i ich przechowywania jest umowa przechowania.  

3. Depozytariuszem jest Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 39–41, 50-451 
Wrocław.  

4. Złożyć w depozycie nie można przedmiotów, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu Imprezy Masowej 

„Koncert MIUOSH x JIMEK x NOSPR” 

5. Ostateczną decyzję czy dany przedmiot może zostać zdeponowany podejmuje depozytariusz.  

6. Potwierdzeniem złożenia depozytu jest kwit depozytowy.  

7. Depozyt jest bezpłatny. Warunkiem skorzystania z depozytu jest okazanie biletu uprawniającego do udziału w 
koncercie, o którym mowa w punkcie 4.  

8. Odbiór zdeponowanych przedmiotów możliwy jest po zakończeniu koncertu po okazaniu kwitu 
depozytowego. W przypadku wcześniejszego odbioru zdeponowanego sprzętu, uczestnik zmuszony będzie do 
opuszczenia terenu koncertu, chyba, że ponownie złoży odebrany sprzęt do depozytu.  

9. W razie zagubienia kwitu depozytowego, wydanie przedmiotu depozytu możliwe jest w siedzibie 
depozytariusza, dopiero począwszy od dnia następnego po zakończeniu koncertu po wykazaniu przez 
zgłaszającego zaginięcie w sposób nie budzący wątpliwości przysługujących mu do przedmiotu depozytu praw. 
Postanowienia punktu 11. i 12. stosuje się odpowiednio.  

10. Za każdy kolejny dzień przechowania depozytu nie odebranego po koncercie, począwszy od dnia 
następującego po dniu koncertu, depozytariusz nalicza karę umowną w wysokości 10,00 zł (słownie dziesięć 
złotych 00/100 groszy) brutto.  

11. W przypadku nie odebrania depozytu w dniu koncertu, depozyt zostanie przeniesiony do siedziby 
depozytariusza, gdzie pozostanie przez okres do trzech miesięcy licząc od dnia koncertu, a w przypadku nie 
odebrania go w  tym terminie przejdzie na własność depozytariusza, który według swojego uznania może 
dowolnie nim rozporządzać, w szczególności go zutylizować, sprzedać.  

12. Osoba składając depozyt, potwierdza zaznajomienie się i akceptację niniejszego regulaminu.  

13. Osobą odpowiedzialną z strony depozytariusza za funkcjonowanie depozytu jest Dział Organizacji ul. 
Mazowiecka 17 we Wrocławiu. tel. 71 712 71 00  
 

 


