
REGULAMIN WYDARZENIA 

1. Regulamin dotyczy wydarzenia „LEONID PARFENOV: Namedni i nawsegda” 

odbywającego się̨ w dniu 23 marca 2023 roku w klubie „Progresja” (dalej „Klub”), 

zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Fort Wola 22 (dalej „Impreza”), 

organizowanego przez Grusha Media GmbH (spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością) z siedzibą w Berlinie (Niemcy) przy An der Urania 15 (dalej 

„Organizator”). 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Klubu, a także ogólne 

warunki udziału i zasady zachowania się̨ uczestników Imprezy, w tym zasady 

odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z Regulaminem. 

3. Za bezpieczeństwo w miejscu i w czasie trwania Imprezy odpowiada Klub.  

4. Wstęp na teren Imprezy oraz przebywanie na Imprezie odbywa się zgodnie z 

regulaminem Klubu, umieszczonym na stronie https://progresja.com/o-

progresji/regulamin/.  

5. Podczas Imprezy zabrania się ingerencji w przemówienia Leonida Parfenova, w 

szczególności poprzez głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, 

obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do nienawiści na tle 

narodowościowym, religijnym, społecznym, itp., a także skłaniania innych 

uczestników do głoszenia takich treści, m.in. poprzez okrzyków. 

6. Wstęp na teren Imprezy jest możliwy wyłącznie po kontroli biletowej, dokonywanej 

przez pracownika(ów) Klubu na podstawie:  

a) Okazania ważnego biletu na Imprezę; 

b) Podania nazwiska i imienia (do weryfikacji zgodnie z listą gości). 

7. Impreza będzie odbywać się w formie przemówienia w języku rosyjskim bez 

tłumaczenia na język polski. 

8. Wstępny harmonogram Imprezy: 

• 18:00 – otwarcie drzwi wejściowych 

• 19:00 – rozpoczęcie występu Leonida Parfenova 

• 20:30 – pytania gości Imrezy, odpowiedzi Leonida Parfenova; 

• 21:30 – podpisanie książek przez Leonida Parfenova dla gości Imprezy; 

• 22:00 – koniec Imprezy. 

9. Harmonogram Imprezy może ulec zmianie. W przypadku nieznacznych zmian 

Organizator zachowa prawo nie informować o nich uczestników Imprezy. 

10. Każdy uczestnik Imprezy powinien zapoznać się z zasadami, określonymi w 

regulaminie Klubu, umieszczonym na stronie https://progresja.com/o-

progresji/regulamin/ i ściśle przestrzegać niego oraz niniejszego Regulaminu 

Imprezy.  
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