REGULAMIN
1. Definicje:

Producent - WOTORE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-246), ul. Porcelanowa 23, wpisana
do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w
Katowicachaw Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000802189, NIP 9542807583.
Produkcja – produkowane przez Producenta przedstawienie obrazujące przebieg pojedynku na
gołe pięści Vale Tudo (sposób pojedynku, umożliwiający Uczestnikom stosowanie dużego wachlarza
technik walk z różnych dyscyplin, a także własnych, skutecznych i nietuzinkowych metod, nie
mających źródła w sportach walki), na specjalnie przygotowanej do tego celu otwartej arenie,
zabezpieczonej poza jej granicami, realizowane według planu zamieszczonego w Scenariuszu, z
uwzględnieniem zasad opisanych w Regulaminie.
Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w produkcji.

2. 1. Udział Uczestnika w produkcji ukazującej przebieg pojedynków wymaga posiadania przez
Uzcsetnika ochraniaczy (na zęby oraz krocze), które przed rozpoczęciem Produkcji Uczestnik
zobowiązuje się pokazać do weryfikacji. Inscenizacja walki odbywa się bez rękawic, na gołe
pięści, bez ochraniaczy na nogi. Jakiekolwiek owijanie i zabezpieczanie dłoni, pięści oraz
nadgarstków jest zabronione, a stwierdzenie u Uczestnika elementów niezdozwolonych, opisanych
w niniejszym Regulaminie, może skutkować uzależnieniem dopuszczenia do udziału w produkcji
od ich uprzedniego zdjęcia.
2.2. Przed rozpoczęciem produkcji Uczestnik składa oświadczenie, że jego stan zdrowia nie
wykazuje przeciwwskazań do uczestniczenia w Produkcji. W terminie do 3 dni przed dniem
Produkcji, Uczestnik ma obowiązek przedłożyć aktualne wyniki HIV, WZW, HCV. Ponadto każdy
Uczestnik jest zobowiązany ubezpieczyć się we własnym zakresie, informując o tym Prducenta
najpóźniej na 5 dni przed terminem Produkcji.
3. W trakcie Produkcji, obecna będzie służba medyczna, której zadaniem będzie udzielenie pomocy
medycznej Uczestnikowi w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba.
4. Podczas Produkcji, Uczestnik biorący udział w produkcji ukazującej przebieg pojedynku, jest
obowiązany do noszenia stroju otrzymanego od Uczestnika.
4.1. Wygląd Uczestnika podczas produkcji powinien być schludny, z krótko obciętymi paznokciami
zarówno w palcach dłoni, jak i u nóg. Uczestnik i jego strój nie może być nasączony, czy też pokryty
jakimikolwiek substancjami poślizgowymi jak i takimi, które mogą być drażniące dla oczu, nosa,
skóry i błon śluzowych. Uczestnik nie może posiadać biżuterii, kolczyków, spinek i tym podobnych
rzeczy.
4.3. Dopuszczenie Uczestnika do udziału w produkcji nastąpi po zweryfikowaniu przed jej
rozpoczęciem zgodności stroju Uczestnika i jego wyglądu z postanowieniami niniejszego

Regulaminu, a także po uzyskaniu wszsykich zaśwaidczeń
postanowieniami umowy oraz Regulaminu.

i oświadczeń wymaganych

5.1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania w dniu produkcji aktualnych badań lekarza
sportowego i badań krwi; • HIV • WZW C • WZW B. W przypadku niedostarczenia do dnia produkcji
wymienionych wyżej zaświadczeń, Producent może odmówić dopuszczenia go do udziału w
produkcji. Opisane wyżej zaniechanie przez Uczestnika wykonania obowiązku przedłożenia ww.
Dokumentów, będzie traktowane jako przejaw rażącego niewykonania umowy, skutkującego po
stronie Uczestnika zobowiązaniem do zapłaty na rzecz Producenta kary umownej w wysokości
10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
6. Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udziału Uczestnika w produkcji, w tym
za konsekwencje doznanych przez niego kontucji, czy też doznanego przez niego uszczerbku na
zdrowiu, w sytuacji gdy nie wynikając one z zawinionego działania lub zaniechania Producenta.

