Regulamin imprez masowych 27. Pol'and'Rock Festival
27 lipca – 1 sierpnia 2021 r., Lotnisko Makowice – Płoty
Festiwal „27. Pol'and'Rock Festival” jest imprezą biletowaną, odbywającą się na terenie zamkniętym.
Imprezy masowe są organizowane w ramach Festiwalu. Wstęp na teren imprez masowych mają jedynie osoby
posiadające opaski potwierdzające przejście kontroli zdrowotnej, wydane przez Organizatora na podstawie
imiennego biletu lub identyfikatora uprawniającego do wejścia na teren Festiwalu.
3. Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa każdy uczestnik Festiwalu, który chce wejść na teren imprez
masowych, poddany jest kontroli osobistej oraz kontroli bagażu. Uczestnicy, którzy nie poddadzą się kontroli
osobistej i kontroli bagażu nie zostaną wpuszczeni na teren imprez masowych.
4. Uczestnicy imprez masowych zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb Organizatora oraz przepisów
obowiązujących w związku z sytuacją epidemiczną i zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora.
5. Na terenie imprez masowych zabronione jest:
a) okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy
b) posiadanie i wnoszenie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających oraz
handlowanie nimi
c) posiadanie i wnoszenie broni, opakowań szklanych oraz innych przedmiotów mogących stanowić
zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników
d) głoszenie lub wywieszanie haseł, symboli, treści obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych,
rasistowskich itp. oraz materiałów propagandowych o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym,
politycznym, religijnym
e) używanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe)
f) wnoszenie i posiadanie materiałów pirotechnicznych, gazu w aerozolu, substancji łatwopalnych,
paliwa i agregatów
g) palenie tytoniu oraz e-papierosów
h) wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne
i) wprowadzanie zwierząt
j) używanie sterowanych modeli latających oraz dronów
k) prowadzenie wystaw, happeningów, prezentacji, handlu oraz wszelkich działań promocyjnych,
marketingowych i wizerunkowych (bez pisemnej zgody Organizatora).
Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. Służby Organizatora są uprawnione do określenia innych
przedmiotów i zachowań niedozwolonych.
6. Przebywanie na terenie imprezy masowej oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu
imprez masowych oraz Regulaminu terenu Festiwalu.
7. Niestosowanie się do Regulaminu imprez masowych lub poleceń służb Organizatora skutkuje
natychmiastowym usunięciem z imprezy masowej lub terenu Festiwalu.
8. Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych:
a. Organizator ma prawo i obowiązek usunięcia z terenu Festiwalu osób zakłócających porządek
publiczny i niestosujących się do Regulaminu imprez masowych lub Regulaminu terenu Festiwalu
(art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych),
b. osoba, która wdziera się na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby
uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega m.in. grzywnie (art. 60 ust. 1a ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych).
9. Organizator utrwala przebieg imprez masowych. Przebywanie na terenie imprez masowych jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej
i fotograficznej oraz w nagraniach utrwalonych podczas Festiwalu wykorzystywanych i udostępnianych
w sposób komercyjny lub niekomercyjny, na wszelkiego rodzaju nośnikach m.in. w celu transmisji i promocji
Festiwalu oraz działalności Organizatora, Producenta wykonawczego i ich partnerów.
10. Zabrania się nagrywania (utrwalania w postaci rejestracji audio lub wideo lub audio wideo) oraz utrwalania
techniką fotografii cyfrowej lub analogowej całych koncertów lub ich obszernych fragmentów, spotkań w ASP
oraz spektaklu teatralnego w celach jakiejkolwiek publikacji, dowolną techniką lub za pośrednictwem
dowolnego medium w szczególności w Internecie np. na portalach YouTube, Facebook, Twitter, bez pisemnej
zgody Organizatora.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Organizator może uruchomić monitoring wizyjny.
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*Regulamin zostanie udostępniony przez wywieszenie go przy wejściach na imprezy masowe oraz
umieszczenie na stronie: https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy.

