Regulamin Organizatora dotyczący sprzedaży biletów na 27. Pol'and'Rock Festival
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27. Pol'and'Rock Festival jest imprezą publiczną, biletowaną, odbywającą się na terenie ogrodzonym w
dniach 27 lipca - 1 sierpnia 2021 r., Lotnisko Makowice - Płoty (województwo zachodniopomorskie).
Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bilety są sprzedawane
przez Producenta Wykonawczego Festiwalu - spółkę Złoty Melon sp. z o.o., której 100% udziałów
należy do Fundacji WOŚP (siedziba: Warszawa, ul. Dominikańska 19c, Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, nr KRS 0000158131, NIP: 5213236491, kapitał zakładowy 1.594.000 zł).
Bilety oraz zasady wejścia na teren Festiwalu
Do wejścia na teren Festiwalu uprawnia ważny, imienny, wydrukowany lub okazany w formie
elektronicznej bilet oraz otrzymana na miejscu od Organizatora wydarzenia opaska potwierdzająca
przejście kontroli zdrowotnej. Środki pozyskane ze sprzedaży biletów zostaną przeznaczone
na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników Festiwalu. Podczas kontroli biletowej należy okazać ważny
dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość jego właściciela (dowód osobisty, paszport, prawo
jazdy, legitymacja studencka lub szkolna).
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przebywania na terenie Festiwalu pod opieką osoby
pełnoletniej. Obie te osoby muszą posiadać ważne bilety wstępu.
Bilet uprawniający do wejścia na teren Festiwalu jest jednorazowy. Po opuszczeniu terenu Festiwalu przy ponownym wejściu - uczestnik zostanie poddany kolejnemu testowi na obecność COVID-19 na
jego koszt (cena: 49 zł).
Bilety są sprzedawane za pośrednictwem portalu eBilet.pl (https://www.ebilet.pl)
Typy dostępnych biletów są opisane na portalu eBilet.pl.
Obowiązuje zakaz odsprzedaży biletów - będzie to skutkowało jego unieważnieniem bez prawa zwrotu
kosztu biletu.
W przypadku konieczności zwrotu biletu z przyczyn losowych, prosimy o kontakt: publika@wosp.org.pl

Zabezpieczenie przeciwepidemiczne
10. Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa każdy wchodzący na teren Festiwalu będzie poddany
kontroli zdrowotnej (test na obecność COVID-19 oraz wypełnienie ankiety zdrowotnej). Ankieta
zdrowotna zostanie przesłana do wypełnienia online przed rozpoczęciem udziału w Festiwalu.
11. Test na obecność COVID-19 polegający na pobraniu wymazu z nosa zapewnia Organizator,
a przeprowadzany jest przez uprawnione do tego celu służby medyczne. Badanie jest dobrowolne dla
wszystkich osób wchodzących na teren Festiwalu, niezależnie od wieku i wymaga wyraźnej zgody
uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego małoletniego zawartej w ankiecie zdrowotnej, jednakże brak
poddania się testowi uniemożliwia wejście na teren Festiwalu. Posiadanie przy sobie wyniku
negatywnego z testu przeprowadzonego przez inny podmiot lub zaświadczenie o zaszczepieniu nie
zwalnia z badania.
12. Osoby, u których zostaną wykryte nieprawidłowości zdrowotne (pozytywny wynik testu na obecność
COVID-19 lub budzące wątpliwości odpowiedzi zawarte w ankiecie zdrowotnej) mimo posiadanego
ważnego biletu, nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu. W takim przypadku nie przysługuje
im zwrot kosztu biletu.
Postanowienia końcowe
13. Z uwagi na sytuację epidemiczną Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie
przeprowadzenia Festiwalu, w tym zmiany daty i liczby uczestników.
14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy.
15. Zakup biletu jest równoznaczny z zobowiązaniem do przestrzegania wszystkich regulaminów
i przepisów dotyczących Festiwalu, w tym zaleceń i wytycznych epidemicznych. Nieprzestrzeganie
regulaminów lub obowiązujących przepisów stanowi złamanie umowy i będzie skutkowało
niewpuszczeniem lub usunięciem z terenu Festiwalu bez możliwości zwrotu za bilet.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Regulamin zakupu
w systemie dystrybucji biletów eBilet® (https://www.ebilet.pl/regulamin/). W przypadku rozbieżności
postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie mają pierwszeństwo.
17. Dane osobowe:
Administratorami Twoich danych osobowych będą eBilet Polska sp. z o.o. – w celu dokonania transakcji
zakupu biletu oraz Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – w celu sprzedaży biletów
i zapewnienia wstępu na teren Festiwalu oraz w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa
epidemicznego uczestników Festiwalu.
Dane jakie będą wymagane do podania przez każdego z uczestników przy zakupie biletów:
● Imię i nazwisko
● PESEL
● ICE (numer telefonu służący do kontaktu w razie nagłych wypadków)
● Email i numer telefonu (tylko osoba kupująca bilet)
Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez eBilet Polska sp. z o.o. i Fundacja
WOŚP, w tym informacje o przysługujących Ci prawach, znajdują się w Polityce prywatności eBilet
Polska Sp. z o.o. oraz Klauzuli informacyjnej Fundacji WOŚP.

