
 
 

 

 

 

Regulamin wydarzenia Legendia at Night 
 Sezon 2022 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy wieczornych godzin funkcjonowania Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka 
w trakcie Legendia at Night oraz biletów dedykowanych na to wydarzenie i obowiązuje wspólnie z Regulami-
nem Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka. 

 2. Wydarzenie Legendia at Night przeznaczone jest dla osób w każdym wieku, pod warunkiem, że niepełno-
letni przebywają pod nadzorem osób pełnoletnich sprawujących nad nimi opiekę bądź swoich rodziców. 

 3. W trakcie godzin funkcjonowania parku w trybie Legendia at Night obowiązują specjalnie dedykowane 
bilety zakupione na konkretny dzień, zgodnie z kalendarzem otwarcia Legendii w sezonie 2022                                              
i zaplanowanymi w nim wydarzeniami Legendia At Night.  

4. Posiadacze biletów sezonowych na sezon 2022 mogą uczestniczyć w wydarzeniu Legendia at Night bez-
płatnie, w ramach ważnego biletu sezonowego. 

5. W godzinach funkcjonowania obiektu w trybie Legendia at Night tj. 20:00-00:00 działają tylko wybrane 
atrakcje, których spis dostępny jest w Infocentrum oraz na stronie www.legendia.pl. 

6. Bilet na Legendia at Night można zakupić w kasie biletowej parku od 19:30 w dniu danej edycji Legendia at 
Night lub wcześniej za pośrednictwem strony https://www.gopass.travel/PL/homepage/legendia. 

7. Osoby, które pozostaną na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka po godzinie 20:00, czyli na 
wydarzenie lub część wydarzenia Legendia at Night i które nie posiadają biletu sezonowego na sezon 2022 
zobowiązane są do uiszczenia opłaty 10,00 zł w momencie opuszczania Parku.  

8. Osobom, którym odmówiono wstępu do Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka w trakcie Legendia at 
Night lub usunięto z terenu Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka zgodnie z Regulaminem z uwagi na jego 
naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za zakupiony bilet na Legendię at Night. 

9. Legendia at Night jest kontynuacją dziennej działalności Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka, i jest 
produktem specjalnym, kiedy to obiekt funkcjonuje w godzinach wieczornych i na który obowiązuje osobny 
bilet wstępu.  
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10. Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko może odmówić wstępu oraz przebywania na terenie parku w trakcie 
Legendia at Night osobom:  

a) nie posiadającym ważnego biletu wstępu, 

 b) noszącym buty o metalowych zakończeniach, 

 c) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację, 

d) posiadającym szklane pojemniki lub puszki itp., 

 e) nie posiadającym dokumentu tożsamości, 

 f) które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt.  12 Regulaminu, 

 g) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 
podobnie działających środków;  

h) zachowującym się w sposób nieodpowiedni (sugerujący pozostawanie pod wpływem alkoholu lub substan-
cji psychoaktywnych, agresywny, niekomfortowy dla innych uczestników);  

i) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, ma-
teriały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. 

11. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych (Ochrony 
Parku).  

12. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione 
do:  

a. sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka w trakcie Le-
gendia at Night,  

b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,  

c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają 
przedmioty, które są zabronione,  

d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się nie-
zgodnie z niniejszym regulaminem lub regulaminem porządkowym Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka, 
a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu Parku.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 e. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przy-
padku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną 
osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 
Nr 114, poz. 740, z późn. zm.), f. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpo-
średnie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

 13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wno-
szenie i posiadanie na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka jest zabronione, członek Służb Porząd-
kowych odmawia wpuszczenia na teren parku osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub 
usuwa ją z terenu Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka. 

 14. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecz-
nych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebez-
piecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia 
osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporzą-
dza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami. 

15. Klienci Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka w trakcie Legednia at Night znajdujący się na terenie 
parku zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz obsługi. Odmowa zastosowania się 
do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepi-
sami prawa.  

16. Służby Porządkowe są zobowiązane usunąć z terenu Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka osoby, które 
swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.  

17. Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko przy pomocy Służb Porządkowych może usunąć z terenu obiektu w 
trakcie Legendia at Night każdego klienta bez podania konkretnej przyczyny.  

18. W przypadku złych warunków atmosferycznych, Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko zastrzega sobie 
możliwość odwołania imprezy o czym będzie informowało na swojej stronie www.legendia.pl oraz w social 
mediach na profilu www.facebook.com/legendia.slaskie.wesole.miasteczko. 
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