Regulamin terenu 27. Pol'and'Rock Festival
27 lipca – 1 sierpnia 2021 r., Lotnisko Makowice - Płoty
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Postanowienia ogólne
Festiwal „27. Pol'and'Rock Festival” jest imprezą biletowaną, odbywającą się na terenie zamkniętym.
Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie
ul. Dominikańska 19c (nr KRS: 0000030897). Producentem wykonawczym Festiwalu jest 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).
W ramach Festiwalu organizowane są imprezy masowe, na terenie których obowiązuje dodatkowy, niezależny
regulamin.
Uczestnicy mogą wchodzić na teren Festiwalu od godziny 11:00 dnia 27.07.2021 r. i muszą opuścić go
najpóźniej do godziny 12:00 dnia 1.08.2021 r.
Wejście na teren Festiwalu
Przy wejściu na teren Festiwalu każdy uczestnik będzie musiał okazać certyfikat/kod potwierdzający pełne
zaszczepienie przeciw COVID-19 (dotyczy osób, które mogą być zaszczepione zgodnie z kalendarzem
szczepień).
Do wejścia na teren Festiwalu uprawnia ważny, imienny, wydrukowany lub okazany w formie elektronicznej
bilet oraz otrzymana na miejscu od Organizatora opaska potwierdzająca przejście kontroli zdrowotnej (opaskę
należy mieć na sobie przez cały czas przebywania na terenie 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. W momencie opuszczenia terenu Festiwalu
opaska uczestnika potwierdzająca przejście kontroli zdrowotnej jest zdejmowana, a przy ponownym wejściu uczestnik zostanie poddany kolejnemu testowi na obecność COVID-19 na jego koszt (cena: 49 zł).
Współpracowników do wstępu na teren Festiwalu upoważnia ważny, imienny identyfikator ze zdjęciem.

Bezpieczeństwo
10. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb Organizatora oraz przepisów
obowiązujących w związku z sytuacją epidemiczną i zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora.
11. Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa każdy wchodzący na teren Festiwalu będzie poddany kontroli
bezpieczeństwa oraz zdrowotnej (test na obecność COVID-19 oraz wypełnienie ankiety zdrowotnej).
12. Osoby, które nie poddadzą się kontroli bezpieczeństwa lub zdrowotnej, a także takie, u których zostaną wykryte
nieprawidłowości zdrowotne nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu.
13. 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 osoby badanej 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.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia lub natychmiastowego usunięcia z terenu Festiwalu
osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub wykazujących postawę agresywną.
Warunki przeprowadzenia Festiwalu
15. Na terenie Festiwalu 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 Festiwalu
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 poza miejscami do tego wyznaczonymi
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h) wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne
i) poruszanie się pojazdami mechanicznymi i ich parkowanie poza wyznaczonymi miejscami
(z wyjątkiem uprawnionych do tego służb Organizatora) - niezastosowanie się skutkuje
odholowaniem pojazdu na koszt i ryzyko właściciela
j) wprowadzanie zwierząt
k) używanie sterowanych modeli latających oraz dronów
Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. Służby Organizatora są uprawnione do określenia innych
przedmiotów i zachowań niedozwolonych.
Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu z wyjątkiem piwa. Sprzedaż i spożywanie piwa
odbywa się tylko w miejscach wyznaczonych.
Bez pisemnej zgody Organizatora, na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, happeningów,
prezentacji, handlu oraz jakichkolwiek działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych.
Wszystkie strefy na terenie Festiwalu są odpowiednio oznakowane. Miejscem nieprzeznaczonym dla
uczestników jest całe zaplecze techniczne Festiwalu, w tym w szczególności sceny i zabudowania techniczne.
Biwakowanie jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
Parking dla publiczności jest strefą zamkniętą - po zaparkowaniu, uczestnicy mogą przebywać tam tylko na
czas rozpakowywania lub pakowania bagażu. Obowiązuje zakaz przebywania w pojazdach po ich
zaparkowaniu (w tym w szczególności spania w pojazdach).
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.
Organizator utrwala przebieg Festiwalu. Przebywanie na jego terenie 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.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Organizator może uruchomić monitoring wizyjny.

Postanowienia końcowe
24. Przebywanie na terenie Festiwalu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
25. Niestosowanie się do regulaminu, poleceń służb Organizatora lub wejście na teren Festiwalu bez biletu bądź
identyfikatora skutkuje natychmiastowym usunięciem z terenu Festiwalu.
26. 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 (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).
c) wdarcie się na teren Festiwalu lub nieopuszczenie go wbrew żądaniu służb Organizatora jest zagrożone
m.in. grzywną (art. 60 ust. 1a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).
27. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie Festiwalu podlega karze na zasadach ogólnych.
28. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmują
służby Organizatora.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się
do niezwłocznego opublikowania zmian na stronie https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy.
30. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator (Fundacja WOŚP). Więcej informacji
na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się w klauzuli informacyjnej,
dostępnej pod adresem https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy.
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zwraca się z prośbą o zachowanie czystości wokół siebie i miejsca
noclegu. Prosimy też o posprzątanie swojego miejsca przed opuszczeniem terenu Festiwalu.
*Regulamin zostanie udostępniony przez wywieszenie go na terenie Festiwalu oraz umieszczenie na stronie:
https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy.

