
INFORMATOR

Obie strefy Lecha pracują 24h na dobę!

#polandrock2022

 DUŻA SCENA 

15:00 - 15:20     ROZPOCZĘCIE
15:20 - 16:20     DIRTY SHIRT
16:40 - 17:40     SZTYWNY PAL AZJI 
18:00 - 19:10     LUXTORPEDA
19:30 - 20:40     CLUTCH 
21:00 - 22:00     FUN LOVIN' 
                                  CRIMINALS 
22:20 - 23:30     JINJER 
23:50 - 01:10     KWIAT JABŁONI  
01:30 - 02:30     NOVA TWINS 
 

15:00 - 16:00     FEROCIOUS DOG 
16:20 - 17:30     LAURA COX
17:50 - 19:00     STRACHY NA LACHY
19:20 - 20:20     TAGADA JONES
20:40 - 21:50     VOO VOO    
22:10 - 23:20     WOLF ALICE
23:40 - 01:00     ØRGANEK
01:20 - 02:30     GWAR
 

15:00 - 15:50     INCLUSION  
16:00 - 17:00     ŻURKOWSKI
17:20 - 18:30     FIDDLER’S GREEN 
18:50 - 20:10     ME AND THAT MAN
20:30 - 21:40     STAKE
22:10 - 23:30     KING GIZZARD 
                                   & THE LIZARD 
                                   WIZARD
00:00 - 01:00     W OCZEKIWANIU    
01:30 - 02:00     ZAKOŃCZENIE

 MAŁA SCENA
 

   

17:40 - 18:30     ULICZNY 
                                  OPRYSZEK
18:50 - 19:40     DANCE LIKE 
                                  DYNAMITE
20:00 - 21:00     DZIWNA WIOSNA
21:20 - 22:20     MAKIWARA
22:40 - 23:50     SPIĘTY
00:10 - 01:10     GUTEK

17:40 - 18:30     CRIMINAL 
                                  TANGO 
18:50 - 19:40     PSY WOJNY
20:00 - 21:10     BLENDERS
21:30 - 22:40     PULL THE WIRE
23:00 - 00:00     KASHELL    
00:20 - 01:10     STACH 
                                  BUKOWSKI
 

17:40 - 18:20     GORGONZOLLA
18:30 - 19:10     HOUSE OF 
                                  DEATH 
19:30 - 20:30     BUKARTYK 
                                      & AJAGORE 
20:40 - 21:30     KIRSZENBAUM
21:40 - 22:30     DAGADANA
22:45 - 23:35     TRANSGRESJA  

DUŻY 
NAMIOT 

20:00 - 22:00
Kabaret Neo-Nówka 

10:00 - 11:20
Jakub Żulczyk 

11:30 - 13:00
Jagoda Grondecka  

13:30 - 14:50
Krzysiek Sokołowski 

 

10:00 - 11:20
Goście specjalni mBanku: 

Kamila Kielar i Piotr Strzeżysz  
  

11:30 - 13:00
Zawód: 

korespondent wojenny 
- Wojciech Bojanowski 

i Marcin Wyrwał  

13:30 - 14:50
 Marcin Dorociński

10:00 - 11:20
O sytuacji osób LGBTQ+
Janina Bąk i Piotr Jacoń

11:30 - 13:00
“Johnny” - wspomnienie 

księdza Jana Kaczkowskiego 
– Dawid Ogrodnik, Maciej 

Kraszewski i Patryk Galewski

13:30 - 14:50
Barbara Kurdej – Szatan

Organizatorem Festiwalu jest 
Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, która 

tym letnim wydarzeniem chce 
podziękować wszystkim wolonta-

riuszom i osobom wspierającym za
 orkiestrowe granie. Tegoroczny 

Festiwal będzie mieć formę pokojowej 
manifestacji - przesłaniem wydarzenia jest: 
wojnie NIE! Festiwal jest otwarty, niebiletowany. 
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa

Chcesz tworzyć z nami Najpiękniejszy 
Festiwal Świata? Dołącz do 

patrol.wosp.org.pl

Festiwalowe transmisje na żywo
znajdziesz na 
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Zrób też zakupy na stronie 
www.siemashop.pl 

PROJEKTY ASP 
 

  EKOLOGIA 
     Międzynarodowy Ruch Na Rzecz 
     Zwierząt - Viva! 
     Fundacja Greenpeace Polska 
     Anonymous for the Voiceless 
     Stowarzyszenie Otwarte Klatki 
     Fundacja Mam Pomysł 
     Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony       
      Zwierząt OTOZ Animals Warszawa 

  HANDMADE 
     Serwis dredów Wu Kwadrat 
     Stowarzyszenie "Kuźnia Polska" 

  INTEGRACJA 
     Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ 
     Fundacja Avalon 
     Gmina Czaplinek 
     Stowarzyszenie Instytut Równości 
     Współ.gra Stowarzyszenie 
     Twórców Sztuki 

  KULTURA 
     Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny      
     Abakanowicz w Poznaniu 
     Powiat Drawski 
     III Otwarte Mistrzostwa w Pol'and'Rock 
     - gra planszowa
 
  NAUKA I WIEDZA 
     Hackerspace Pol'and'Rock 
     Cisco Systems 
     Politechnika Gdańska - Wydział Fizyki      
     Technicznej i Matematyki Stosowanej 
     Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne 
     Grupa Edukatorek i Edukatorów 
     Seksualnych PONTON 
     Interaktywna pasieka Dziadka Tolka 
     Polska Izba Rzeczników Patentowych 
     Stowarzyszenie Historyczno-
     Archeologiczne "Kamienne Kręgi" 
     Fundacja ALE Nauczanie 
     Stowarzyszenie Program Stacja
 
  PRAWA CZŁOWIEKA 
  I EDUKACJA GLOBALNA 
     Okręgowa Izba Radców Prawnych 
     w Poznaniu 
     Stowarzyszenie Sędziów Polskich 
     Iustitia 
     Fundacja Zaginieni 
     Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ 
     Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Przeżyjmy razem niezapomniane chwile! 
Przyjdź do Miasteczka Lechend, rozsiądź 
się w strefie z hamakami, posłuchaj 
muzyki granej na żywo przez DJ-ów 
lub zdobądź unikalne festiwalowe 
bransoletki i bluzy. Odkryjemy też przed 
Tobą specjalnie zaprojektowany design 
puszki festiwalowej Pol’and’Rock.

MIASTECZKO 
LECHEND  

      LECH Music stage DJ
      Orzeźwiające mgiełki 
      (przy namiocie ASP oraz Strefa Lech)
      Strefa Sprawdź Promile
      Strefa relaksu

LECH 
Music stage DJ

LECH Music stage DJ to kontener z duszą, 
gdzie wysłuchasz najlepszych kawałków 
tworzonych na żywo przez DJ-ów, którzy 
na pewno pokażą, na co ich stać - nie może 
Cię tam zabraknąć!

CZWARTEK
10:00 - 18:00     Konkursy z nagrodami 
19:00 - 01:30     DJ Zaks (rock)
01:30 - 03:30     Sick (breakbeat
                                /tech-electro)
 
PIĄTEK 
10:00 - 18:00     Konkursy z nagrodami 
19:00 - 01:30     DJ Zaks (rock)
01:30 - 03:30     Sick (drum and bass)
 
SOBOTA
10:00 - 18:00     Konkursy z nagrodami 
19:00 - 01:30     DJ Zaks (rock)
01:30 - 03:30     Sick & Bronx7 
                                (drum and bass) 

ECO LECH
Lech jest cały czas zaangażowany w ochronę 
środowiska, a swoją energię czerpie 
z wiatru! W tym roku dla najbardziej 
zaangażowanych Lechend czekać będą 
bluzy na chłodniejsze wieczory, z grafikami 
od niesamowicie uzdolnionych polskich 
artystów - szukaj ich w strefie Lecha. 
W tym roku kontynuujemy akcję 
wspierania sprzątania festiwalu! Na 
tegorocznej edycji rozdamy 30 tys. 
worków na śmieci, by pozostawić po sobie 
czystą przestrzeń. Szukaj Pokojowego 
Patrolu, który będzie je rozdawać na 
teranie całego festiwalu.
Nasze piwo można kupić w puszkach 
zawsze nadających się do recyklingu. 
Folia naszych wielopaków, która pochodzi 
z plastiku z recyklingu, nadaje się do 
ponownego użycia. Dodatkowo, kolejny 
rok z rzędu, w strefach gastro dostępne 
będą kubki wielokrotnego użytku 
w specjalnie zaprojektowanych pod 
tegoroczną edycję festiwalu grafikach!

Koniecznie zajrzyj do jednej ze stref 
Sprawdź Promile, w której za pomocą 
profesjonalnego alkomatu sprawdzisz 
poziom alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Czekają ciekawe animacje 
w alkogoglach (labirynt, refleksomierz), 
które w przystępny sposób pokażą Ci 
jak alkohol działa na organizm.

Jesteśmy otwarci:
Czwartek:  16:00 - 24:00
Piątek:  10:00 - 01:00
Sobota:  10:00 - 01:00
Niedziela:  08:00 - 15:00

  

Strefa LECH
Czekają na Ciebie 2 strefy – miasteczko 
Lechend oraz strefa Lech FREE. Obok 
namiotu ASP możesz dołączyć do naszych 
trenerek, które poprowadzą jogę, zumbę 
i fitness! Na miejscu będą dostępne maty, 
jednak ich ilość jest ograniczona, więc 
zachęcamy do zabrania własnych mat czy 
karimat.

10:30       JOGA
12:00       JOGA
13:30       ZUMBA
15:00       FITNESS
16:30       ZUMBA

Alkohol i piwo bezalkoholowe będą 
sprzedawane tylko osobom powyżej 18. 
roku życia. Prosimy, przygotuj dokument 
potwierdzający wiek. Alkoholu osobom 
nietrzeźwym nie sprzedajemy. 

  

Do kupienia będzie wiele rodzajów piw, 
w tym: Lech Premium, Lech Free, Lech 
Free Active, Lech Free Arbuz, Lech Free 
Limonka, Lech Free Dark Fruit Sour.  

Piwo Beczkowe 0,4 l 
(sprzedaż w kubkach plastikowych 0,4 l 
+ kaucja za kubek 10 PLN)
Lech Premium 7 PLN
Peroni 12 PLN
Pilsner Urquell 12 PLN
Książęce IPA 12 PLN
Kozel Cerny/Lezak 12 PLN
Książęce Czerwony Lager 12 PLN
Książęce Złote Pszeniczne 12 PLN 

Piwo w Puszce 0,5 l
Lech Premium 8 PLN
Captain Jack Original 8 PLN
Captain Jack Daiquiri 8 PLN
Lech Shandy 8 PLN 
warianty: LECH SHANDY MOJITO, LECH 
SHANDY BLOODY ORANGE, LECH 
SHANDY STRAWBERRY, LECH SHANDY 
LEMON

Piwo Bezalkoholowe – puszka 0,5 l
Lech Free - 6 PLN 
warianty: LECH FREE LIMONKA, LECH 
FREE, LECH FREE ACTIVE, LECH FREE 
ARBUZ, LECH FREE DARK FRUIT SOUR

     Polska Akcja Humanitarna 
     Stowarzyszenie Prokuratorów 
     „Lex super omnia” 
     Fundacja Ogólnopolski Strajk Kobiet 
     Izba Adwokacka w Warszawie 
     Fundacja Kongres Obywatelskich 
     Ruchów Demokratycznych 
     Projekt Tour de Konstytucja 
     Fundacja Inicjatywa Dom Otwarty 
     Fundacja Daj Herbatę 
     Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris 
     Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
     Stowarzyszenie Amnesty International 
     Stowarzyszenie Siła Szpularek 
     Fundacja Banina 
     Stowarzyszenie Lambda Szczecin 

  PSYCHOLOGIA I ROZWÓJ 
  OSOBISTY 
     Stowarzyszenie MAYE 
     Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 
     i Europejskiego Korpusu Solidarności 
     Pikantna Edukacja 
     Akademia Redukcji Stresu Paweł Gutral 
     Stowarzyszenie Upowszechniania 
     Wiedzy ExploRes 
 
    SPORT 
     Capoeira Polandrock 
     Polish Outdoor Group 
     Tadee & Evela - Bachata Passion
   
    WALKA Z UZALEŻNIENIAMI 
     Fundacja BSR Anonimowych 
     Narkomanów 
     Górnośląskie Stowarzyszenie "Familia" 
     Stowarzyszenie MONAR 
     Fundacja Wsparcia Psychospołecznego                     
     Zielona Przystań 
     Krajowe Centrum Przeciwdziałania 
     Uzależnieniom 

    ZDROWIE 
     Towarzystwo Rozwoju Rodziny - oddział 
     w Zielonej Górze 
     Fundacja Biuro Służby Krajowej 
     Anonimowych Alkoholików w Polsce 
     Fundacja DKMS 
     Joga z Magdą Gebert 
     Fundacja Damy Radę 
     eFkropka 
     Stowarzyszenie Osada Możliwości

NAMIOT WARSZTATOWY
   

11:00 - 12:00      Poranna joga | Magda Gebert
12:00 - 13:00      Jestem LGBT+, i to jest OK | Fundacja Damy Radę
13:00 - 14:00      Prawo do czystego powietrza i środowiska na wokandzie sądowej 
                                 | Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris
14:00 - 15:00      Dready w teorii i praktyce | Serwis dredów Wu Kwadrat 
15:00 - 16:00      Debata "Godność granicy czy granica godności?" | Izba Adwokacka
                                 w Warszawie i Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex super omnia"
16:00 - 17:00      O patentowaniu i tworzeniu - warsztaty dla twórców, autorów 
                                 i wynalazców | Polska Izba Rzeczników Patentowych
17:00 - 18:00      Lwy, tygrysy, niedźwiedzie i inne ofiary wojen - Peace & Love 
                                 dla zwierząt | Ewa Zgrabczyńska, Dyrektor ZOO w Poznaniu
18:00 - 20:00      Bachata w parach - latynoski taniec zmysłów | Tadee & Evela 
                                 - Bachata Passion

 

09:00 - 10:00      Poranna joga | Magda Gebert  
10:00 - 11:00      Kierowniku, kliknij i poratuj złotóweczką! | Joanna Jakubowska, 
                                 Michał Krzyżan, Michał Kaczorowski, Allegro 
11:00 - 13:00      Muzyczne warsztaty z Piotrem Bukartykiem | Piotr Bukartyk  z zespołem 
13:00 - 14:00      Żywność przyszłości – warsztat dziennikarza ekologicznego 
                                | Patryk Motyka (Onet) i Stanisław Łobodziak 
14:00 - 15:00      Dready w teorii i praktyce | Serwis dredów Wu Kwadrat 
15:00 - 16:00      Kamienne kręgi Gotów - archeologia na Pol'and'Rock 
                                | Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne "Kamienne Kręgi"
16:00 - 17:00      Wojna w Ukrainie a prawa człowieka | Stowarzyszenie Amnesty International 
17:00 - 18:00      Dlaczego łatwiej nam ściągnąć majtki i iść na całość niż rozmawiać 
                                o seksie | Pikantna Edukacja - Monika Gałuszkiewicz 
18:00 - 19:00      Naukowe Jam Session | Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne
19:00 - 20:30      Spektakl „Dworzec – rezygnacja” w reżyserii Bartka Miernika 
                                | Fundacja Banina 

09:00 - 10:00      Poranna joga | Paweł Gutral  
10:00 - 11:00      Debata „Niewidzialne kobiety - kobiety w przestrzeni publicznej”
                                 z udziałem prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich
11:00 - 13:00      Muzyczne warsztaty z Piotrem Bukartykiem| Piotr Bukartyk z zespołem
13:00 - 14:00      Kulisy dziennikarstwa podróżniczego | Karolina Walczowska, Onet  
14:00 - 15:00      Dready w teorii i praktyce | Serwis dredów Wu Kwadrat   
15:00 - 16:00      Fascynujący Świat Pszczół | Interaktywna pasieka Dziadka Tolka  
16:00 - 17:00      "Uśmiech się!" czyli podstawowe warsztaty improwizacji teatralnej 
                                 dla każdego! | Współ.gra Stowarzyszenie Twórców Sztuki  
17:00 - 18:00      Znajdź pomysł na siebie | Arkadiusz Nepelski 
18:00 - 19:00      Gram problemów. Symulacja rozprawy karnej. Prowadzi sędzia 
                                 w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska | Stowarzyszenie 
                                 Sędziów Polskich Iustitia 
19:00 - 20:00      Jak rozmawiać na tematy trudne | Fundacja Kongres Obywatelskich 
                                Ruchów Demokratycznych - projekt Tour de Konstytucja  

09:00 - 10:00      Poranna joga | Paweł Gutral  
10:00 - 11:00      Debata "Polska gościnność po 24 lutego. Czy wśród Polaków 
                                 zmienia się stosunek do przyjmowania uchodźców?" | Biuro 
                                 Rzecznika Praw Obywatelskich
11:00 - 13:00      Muzyczne warsztaty z Piotrem Bukartykiem| Piotr Bukartyk z zespołem 
13:00 - 14:00      Tajniki dziennikarstwa śledczego | Janusz Schwertner 
                                 i Mateusz Baczyński, Onet  
14:00 - 15:00      Warto być dobrym człowiekiem - nowy sposób na stres | Paweł Gutral 
                                - Akademia Redukcji Stresu
15:00 - 16:00      Debata "Granice uprawnień organów ścigania" | Stowarzyszenie 
                                 Prokuratorów Lex Super Omnia i Izba Adwokacka w Warszawie 
16:00 - 17:00      "Uśmiech się!" czyli podstawowe warsztaty improwizacji teatralnej 
                                 dla każdego! | Współ.gra Stowarzyszenie Twórców Sztuki 
17:00 - 18:00      Spektrum autyzmu u kobiet i dziewcząt | Stowarzyszenie Siła Szpularek 

Sklep w pasażu handlowym czynny: 
wtorek w godz. 12:00-23:00, 

od środy do soboty 
w godz. 10:00-23:00  

 KTO O WAS DBA?
Pokojowy Patrol jest 
na Najpiękniejszym 

Festiwalu Świata dla Was! 
To służba informacyjna, 
która oferuje pomoc, 
informację i dobrą radę.
 Do wolontariuszy 

Pokojowego Patrolu możesz kierować swoje 
pytania i problemy, które napotkasz 
na festiwalowym polu. Pamiętaj, żeby 
podziękować za ich pracę 
na Festiwalu uśmie-
chem.  

Medyczny Patrol 
znajdziesz w 3 punktach
medycznych na 
festiwalowym polu – te 
punkty oznaczone są napisem 
“Medyczny Patrol” i dużym czerwonym 
krzyżem. Znajdziesz je przy Dużej 
Scenie, przy Namiocie Akademii Sztuk 
Przepięknych oraz przy pasażu 
handlowym. Jeśli nie możesz dotrzeć tam
 samodzielnie - poproś 

o pomoc Pokojowy 
Patrol.  

Zadaniem Niebieskiego 
i Czarnego Patrolu jest 
dbanie o porządek. 
To zawodowa ochrona, 

która, kiedy będzie to 
konieczne, stanowczo zareaguje 

w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu 
uczestników Festiwalu. 

NAUCZ SIĘ 
PIERWSZEJ 

POMOCY  
Namiot Programu 

Edukacyjnego 
“Ratujemy i Uczymy

 Ratować”, w którym 
nauczysz   się 

pierwszej pomocy, jest czynny od 
wtorku 2 sierpnia do soboty 6 sierpnia 
w godzinach 9:00-21:00. Znajdziesz 
go w pasażu handlowym! W namiocie 
Ratujemy i Uczymy Ratować znajduje się
także punkt informacyjny dla uczestników 
Festiwalu.

 

PolAndRockFestival   

polandrockfestival 

PolAndRockFest 

@wosp 

Pol’and’Rock Festival 

discord.polandrockfestival.pl 

PolAndRockFestival

polandrockfestival.pl
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BIURO RZECZY 
ZNALEZIONYCH  

Biuro Rzeczy Znalezionych jest 
zlokalizowane w pasażu handlowym 
w sąsiedztwie namiotu Programu 
Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 
Ekipa Pokojowego Patrolu czeka na 
znalazców i poszukujących w dniach:  
     środa 14:00 – 20:00  
     czwartek/piątek/sobota 
     9:00 – do końca koncertów na Dużej 
     Scenie (z przerwą techniczną 14:00-15:00) 
     niedziela 7:00 – 12:00  
 
Każdy przedmiot dostarczony do Biura
Rzeczy Znalezionych zostanie 
skatalogowany i zaewidencjonowany. 
Dzięki temu właściciel, który zgłosi się 
do punktu, będzie mógł go odzyskać, 
podając np. dokładny opis lub numer 
seryjny (w przypadku urządzeń).  
 
Prosimy o osobiste dostarczanie 
rzeczy znalezionych do Biura Rzeczy 
Znalezionych – przekazywanie ich 
Patrolowcom działającym na terenie 
Festiwalu opóźni możliwość odzyskania 
ich przez właściciela.  
 
Po zakończeniu 28. Pol’and’Rock 
Festival przedmioty, które trafiły do 
BRZ i nie zostały odebrane, przekażemy 
do Biura Rzeczy Znalezionych przy 
Starostwie Powiatowym w Drawsku 
Pomorskim. 

ZARAZ BĘDZIE CZYSTO
Pol’and’Rock Festival to Festiwal, 
który tworzymy wspólnie. Pomóż nam 
zadbać o festiwalowe pole! Sprzątaj 
po sobie, nie zostawiaj śmieci, zadbaj 
o to, żeby wszystkie rzeczy, które 
przywiozłeś na Festiwal, wróciły 
razem z Tobą do domu. W tym roku 
prosimy Cię też bardzo o oszczędzanie 
wody – to ważne dla dobra naszej 
planety i dla nas, organizatorów 
Festiwalu. Możesz także pomóc, 
wpłacając środki na zakup worków 
na śmieci - szczegóły znajdziesz na 
naszych stronach internetowych. 

fot. Michał Kwaśniewski, rys. Tukas
fot. Marcin Michoń
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FLYING DRONES, USING OPEN FLAME AND CAMPING IN THE WOODS IS PROHIBITED IN THE ENTIRE AREA 
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Legenda / Map Key: 
punkt medyczny
medical aid point 

punkt czerpania wody pitnej
drinking water  

punkt ładowania telefonów
phone charging  

zakaz spożywania alkoholu
no alcohol  

punkt zbiórki śmieci Zaraz Będzie Czysto
rubbish dumping points 

artykuły higieniczne
hygiene items 

bankomaty
ATM 

dworzec kolejowy
train station 

� punkt informacyjny
Information Hub 

dojście piesze
footpath 

festiwalowy autobus
shuttle bus 

gadżety zespołów
music merch 

kontrola trzeźwości
sobriety checkpoint 

Międzynarodowa Wioska Sztabów
International Collection Centres Village

teren festiwalu
festival area 

Biuro Rzeczy Znalezionych
Lost and Found Hub 

sprzedaż napojów
drinks sale point 

zakaz wstępu
no trespassing

strefa sanitarna płatna
paid sanitary facility

zakaz palenia tytoniu, e-papierosów
no smoking 

CHARLIE
BRAVO strefa sanitarna bezpłatna

free sanitary facility 

Radio Pol’and’Rock 

opaski dla dzieci
wristbands for children

200m

Pisz o nas w sieci, używając 

#polandrock2022 
Obserwuj, komentuj, 

udostępniaj!

Regulamin imprez masowych 28. Pol'and'Rock Festival  
3 – 7 sierpnia 2022 r., Lądowisko Czaplinek-Broczyno  

 
1. Festiwal „28. Pol'and'Rock Festival” jest imprezą publiczną, niebiletowaną, odbywającą się na terenie 
ogrodzonym.  
2. Imprezy masowe są organizowane w ramach Festiwalu.  
3. Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa każdy uczestnik Festiwalu, który chce wejść na 
teren imprez masowych, poddany jest kontroli bezpieczeństwa (w tym osobistej oraz wnoszonych 
przedmiotów). Uczestnicy, którzy nie poddadzą się kontroli bezpieczeństwa nie zostaną wpuszczeni 
na teren imprez masowych.  
4. Uczestnicy imprez masowych zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb Organizatora oraz 
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 przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób, 
w tym broni, opakowań szklanych i parasoli,  
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) wnoszenie bagaży, walizek, dużych plecaków i przedmiotów wielkogabarytowych  
h) palenie tytoniu oraz e-papierosów,  
i) wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne,  
j) wprowadzanie zwierząt,  
k) używanie sterowanych modeli latających oraz dronów,  
l) wnoszenie oraz używanie urządzeń transportu osobistego, hulajnóg i rowerów elektrycznych,  
m) 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. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren imprezy masowej, gdyby zwiększenie 
liczby osób przebywających na jej terenie mogło zagrażać bezpieczeństwu uczestników.  
8. Niestosowanie się do Regulaminu imprez masowych lub poleceń służb Organizatora skutkuje 
natychmiastowym usunięciem z imprezy masowej lub terenu Festiwalu.  
9. 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).  
10. 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.  
11. 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 
oraz spotkań w ASP 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.  
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Organizator może uruchomić monitoring wizyjny.  

*Regulamin zostanie udostępniony przez wywieszenie go przy wejściach na imprezy masowe oraz 
umieszczenie na stronie: https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy 

 
Regulamin terenu 28. Pol'and'Rock Festival  

2 – 7 sierpnia 2022 r., Lądowisko Czaplinek-Broczyno  

Postanowienia ogólne  
1. Festiwal „28. Pol'and'Rock Festival” jest imprezą publiczną, niebiletowaną.  
2. 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).  
3. W ramach Festiwalu organizowane są imprezy masowe, na terenie których obowiązuje dodatkowy, 
niezależny regulamin.  
4. Uczestnicy mogą wchodzić na teren Festiwalu od godziny 12.00 dnia 02.08.2022 r. i muszą opuścić go 
najpóźniej do godziny 12:00 dnia 07.08.2022 r.  

Wejście na teren Festiwalu  
5. Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa każdy wchodzący na Festiwal i przebywający na jego 
terenie może być poddany kontroli bezpieczeństwa (w tym kontroli osobistej oraz kontroli bagażu).  
6. Odmowa poddania się kontroli bezpieczeństwa będzie skutkowała niewpuszczeniem na Festiwal 
lub usunięciem z jego terenu.  
7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do wchodzenia i przebywania na terenie Festiwalu pod opieką 

osoby pełnoletniej.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia lub natychmiastowego usunięcia z terenu Festiwalu 
osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub wykazujących postawę agresywną.  
9. Współpracowników do wstępu na teren Festiwalu upoważnia ważny, imienny identyfikator ze 
zdjęciem, a do wjazdu ważna, otrzymana od Organizatora wjazdówka.  

Warunki przeprowadzenia Festiwalu  
10. Na terenie Festiwalu zabronione jest:  
a) okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy,  
b) posiadanie i wnoszenie narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających oraz handlowanie nimi,  
c) posiadanie i wnoszenie przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób 
w tym broni i opakowań szklanych,  
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,  
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,  
l) wnoszenie oraz używanie urządzeń transportu osobistego oraz hulajnóg i rowerów elektrycznych  
Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. Służby Organizatora są uprawnione do określenia innych 
przedmiotów i zachowań niedozwolonych.  
11. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu z wyjątkiem piwa. Sprzedaż 
i spożywanie piwa odbywa się tylko w miejscach wyznaczonych.  
12. Bez pisemnej zgody Organizatora, na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, 
happeningów, prezentacji, handlu oraz jakichkolwiek działań promocyjnych, marketingowych 
i wizerunkowych.  
13. 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.  
14. Rozbijanie namiotów jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.  
15. 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).  
16. Za rzeczy zgubione lub porzucone na terenie Festiwalu Organizator nie odpowiada.  
17. Organizator nie zapewnia depozytu.
18. 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.  
19. 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.  
20. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Organizator może uruchomić monitoring wizyjny.  

Postanowienia końcowe  
21. Przebywanie na terenie Festiwalu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.  
22. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb Organizatora oraz przepisów 
prawa i zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora.  
23. Niestosowanie się do regulaminu, poleceń służb Organizatora lub wejście na teren Festiwalu przez 
miejsce inne niż wyznaczone przez Organizatora, skutkuje natychmiastowym usunięciem z terenu Festiwalu.  
24. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Festiwalu, gdyby zwiększenie liczby 
osób przebywających na jego terenie mogło zagrażać bezpieczeństwu uczestników.  
25. 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).  
26. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie Festiwalu podlega karze na zasadach ogólnych.  
27. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje 
podejmują służby Organizatora.  
28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się 
do niezwłocznego opublikowania zmian na stronie https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy  
29. 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. 

Orkiestrze i w moich audycjach w 
Antyradiu mówiłem o Zaraz Będzie 
Czysto. To teraz startujemy i jestem 
przekonany, że zostawimy po sobie 
czysty teren, bo przecież do takiego 
miejsca chcemy przyjechać za rok.   

Dziękuję, że przyjechaliście. 
Pamiętajcie, że Wasze pomysły 
tworzą razem z nami ten 
Najpiękniejszy Festiwal Świata. 
Bawcie się dobrze!

ZARAZ BĘDZIE 
CIEMNO 

I DOMOWA
ORKIESTRA

Słuchaj autorskiej audycji Jurka 
Owsiaka „Zaraz Będzie Ciemno” w każdy 
poniedziałek w godzinach 20:00-22:00 
na antenie Antyradia. Specjalne wydania 
odbędą się prosto z pola w trakcie 
Festiwalu w poniedziałek 1 sierpnia 
i w środę 3 sierpnia. Czekamy na 
Ciebie! 

A jeśli chcesz jeszcze więcej festiwa-
lowej atmosfery to zajrzyj na kanał 
KręciołaTV na YouTubie i na nasze profile 
na Facebooku – w codziennym programie
na żywo Jurka Owsiaka “Domowa 
Orkiestra” pokazujemy dużo muzyki 
z Najpiękniejszego Festiwalu Świata 
i informujemy o aktualnościach z życia 
Fundacji WOŚP.

NAJCZĘŚCIEJ 
ZADAWANE

PYTANIA
Czy tegoroczny Festiwal jest darmowy?
Tak! Pol’and’Rock Festival wraca w tym 
roku do swojej otwartej, niebiletowanej 
formuły. Cieszymy się, że spotykamy się 
z Wami wszystkimi na Najpiękniejszym 
Festiwalu Świata!  

Czy mogę rozbić swój namiot w lesie? 
Nie. Prosimy o nierozbijanie namiotów 
w lesie. Lasy okalające Lotnisko 
Czaplinek-Broczyno znajdują się poza 
terenem festiwalowego pola i rozbijając 
się tam przysporzysz nam, organizatorom, 
sporego problemu.  

Skąd będę wiedzieć, że zmieniła się 
godzina wydarzenia lub zostało ono 
odwołane? 
Wszystkie wydarzenia (daty i opisy) 
znajdziesz w naszej aplikacji mobilnej. 
Jeśli dostaniemy informację o odwołaniu 
lub zmianie terminu wydarzenia – od razu 
damy Ci o tym znać.  

Mój kolega stracił przytomność, 
co zrobić?  
Jak najsz ybciej  wez wij  pomoc! 
Wyślij kogoś do najbliższego punktu 
Pokojowego Patrolu lub Patrolu 
Medycznego. Jeśli wzywasz Patrol, podaj 
jak najwięcej informacji o tym, co się 
stało i w którym miejscu znajduje się 
poszkodowany. Im dokładniej określisz 
położenie, tym szybciej dotrze pomoc.    

Czy dostanę od Was leki lub 
opatrunki?  
W punktach medycznych znajdują się głównie 
leki ratujące życie - nie mamy na miejscu apteki 
i nie jesteśmy w stanie zapewnić każdego 
leku. W pasażu handlowym działać będzie 
Festiwalowa Apteczka, w której kupisz podsta-
wowe produkty higieniczne tj. plastry, leki OTC. 

Czy możecie przechować moje leki?  
Jeśli przywiozłeś/aś swoje leki, a nie masz 
warunków, żeby je przechować, skieruj się 
do punktu medycznego. Leki muszą być 
dokładnie opisane (imię, nazwisko, numer 
telefonu, nazwa leku, godziny przyjmowania), 
dobrze będzie, jeśli przyniesiesz je w swoim 
opakowaniu (np. w pudełku). 

Moje dziecko zgubiło się. Co mam 
zrobić? 
Jak najszybciej poinformuj o tym 
Pokojowy Patrol i słuchaj jego poleceń. My 
poinformujemy o tym fakcie wszystkie nasze 
służby i wspólnie będziemy poszukiwać 
Twojej pociechy. Pamiętaj jednak, żeby 
zapobiec takiej sytuacji i wcześniej założyć 
dziecku na rękę opaskę z numerem Twojego 
telefonu. 

DZIECI NA 
POL’AND’ROCK 

FESTIVAL 
Zadbaj o to, by Twoje dziecko miało na 
ręce opaskę z Twoim numerem telefonu. 
Opaski możesz odebrać w punktach 
oznaczonych na mapie (w tych samym 
lokalizacjach znajdziesz też słuchawki 
wyciszające dla dzieci). Codziennie 
sprawdzaj, czy numer telefonu na opasce 
jest czytelny, w razie potrzeby wymień 
opaskę na nową.  

Pokaż dziecku, kim są wolontariusze 
Pokojowego Patrolu i powiedz, że jeśli się 
zagubi to powinno szukać właśnie osób w 
czerwonych koszulkach.  

Jeśli dziecko zniknie Ci z oczu, poinformuj 
o tym Pokojowy Patrol.  

Pamiętaj o nakryciu głowy, posmarowaniu 
kremem z filtrem i podawaniu dużej ilości 
wody dziecku. 

Pod żadnym pozorem nie zostawiaj 
dziecka samego w namiocie - zarówno 
w dzień, jak i w nocy! 

DBAJ O SIEBIE
I INNYCH  

Bezwzględnie i natychmiast wykonuj 
polecenia służb porządkowych i informa-
cyjnych – Niebieskiego Patrolu, Pokojo-
wego Patrolu i Patrolu Medycznego. Ich 
działania mają jeden cel - zapewnić bez-
pieczeństwo!  

Nie zatrzymuj jadących quadów i karetek.
Jeżeli widzisz je w ruchu to znaczy, że 
właśnie docierają do kogoś potrzebującego 
pomocy - możesz pomóc, prosząc osoby 
postronne o odsunięcie się.  

Nie wnoś szklanych przedmiotów na teren 
Festiwalu.  

Pamiętaj o zamykaniu namiotu, jeśli się od 
niego oddalasz.  

Zadbaj o swoje zdrowie, w przypadku 
upałów - pij wodę, nakładaj krem z 
filtrem i noś czapkę.  

Jedzenie i napoje kupuj tylko w ofi-
cjalnych punktach gastronomicznych 
(zatwierdzonych przez Sanepid). Nie jedz 
żywności przeterminowanej, przechowy-
wanej w nieodpowiednich warunkach 
lub niewiadomego pochodzenia.  

Bądź otwarty/a i tolerancyjny/a! Stop 
przemocy! Stop narkotykom!

SŁOWO OD JURKA
Witajcie,   

Wreszcie normalnie, czyli… no 
właśnie, kiedy piszę te słowa ja 
i cała nasza ekipa jesteśmy pełni 
oczekiwań festiwalowych, bo przez 
te ostatnie 2 lata wydarzyło się tak 
wiele rzeczy, które przeszkadzały 
w organizacji Festiwalu, że powrót 
do normalności wydaje się bardzo 
trudny. Co jeszcze może nas 
zaskoczyć?   

Nie zapominamy, że obok nas 
w Ukrainie toczy się brutalna 
wojna, dlatego festiwalowy design 
opatrzony jest bardzo głośnym 
napisem – „NO WAR!”. Spotykamy 
się tutaj, aby nasza obecność 
pokazała, że jest w nas duch 
miłości i pokoju.   

Nowe miejsce to zawsze 
nowe problemy, które z pełną 
determinacją i oczekiwaniem na 
gwizdek Romana Polańskiego 
pokonujemy. Robimy to cały 
czas dla ogromnej przyjemności 
tworzenia razem z Wami 
tego miejsca pod szyldem 
Najpiękniejszy Festiwal Świata. 
Przez cały rok dzieliliśmy się 
z Wami niebywałymi materiałami 
filmowymi z poprzednich edycji, 
sięgając aż do początku historii 
naszego Festiwalu. Dopiero 
wtedy widać, jak bardzo wszyscy 
razem tworzymy ten Festiwal. My, 
Fundacja, niezmiennie każdego 
roku wyruszamy do tej baśniowej 
krainy rock’n’rolla. Wy, często już 
z dziećmi, wspominając dawne 
dobre czasy, przyjeżdżacie do 
nas, aby w niezwykłym klimacie 
pobyć kilka dni razem. Od nas 
wszystkich będzie zależało jaki 
ten Festiwal będzie i jak to miejsce 
zbudujemy na kolejne lata, bo 
ten teren wydzierżawiliśmy na 3 
lata i tu chcemy budować razem 
z Wami społeczność festiwalową. 
Bardzo dużo w naszej Domowej 

Przystań na dłużej, czyli co 
warto zobaczyć w Czaplinku i okolicach?

Gmina Czaplinek to miejsce niezwykłe. 
To spokój i przyroda, ciekawa historia 
i głębokie jeziora. Tutaj każdy znajdzie 
coś dla siebie – amatorzy rowerowych 
i pieszych wycieczek zachwycą się 
mnogością tras turystycznych, wielbiciele 
historii zgłębią tajemnice Gotów, Słowian 
i templariuszy, wodniacy rozwiną żagle, 
ruszą na spływ lub wybiorą się na ryby. 
Na tych, którzy kochają rękodzieło czeka 
szeroki wybór warsztatów. Czaplinek to 
miejsce przyjazne turystyce indywidual-
nej i rodzinnej, co rok gości również duże 
grupy dzieci i młodzieży. 

Najważniejsze atrakcje regionu:

1. Średniowieczny 
Kościół pw. Trójcy 
Św. w Czaplinku 
– zwiedzanie 
z przewodnikiem

                                             2. Otwarty Zabytek 
                                             na ul. Studziennej 
                                             – opowieść 
                                             o architekturze 
                                             ryglowej i warsztaty 
                                             rękodzieła 

3. Pałac Siemczyno 
– Interaktywne 
Muzeum Baroku 
i Uniwersalium 
Rzemiosł Różnych

4. Kamienne Kręgi Gotów – stanowisko 
archeologiczne nad jeziorem Krzemno

                                             5. Zamek Drahim 
                                             – ruiny XIV- wiecznego
                                             zamku joannitów 
                                             w Starym Drawsku

6. Sławogród 
– rekonstrukcja 
grodu 
średniowiecznego

7. Żelisławski Zapiecek 
– warsztaty rękodzieła

8. Rejsy stateczkiem 
„Perkoz” na wyspę 
Bielawę

Szczegóły:                       
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 1, 78-550 Czaplinek
tel. 94 375 47 90
e-mail: promocja@czaplinek.pl, 
turystyka@czaplinek.pl

Punkt CIT znajduje się na terenie 
Akademii Sztuk Przepięknych.

POBIERZ APLIKACJĘ 
28. POL'AND'ROCK

FESTIVAL!

        Poznaj line-up 

        Otrzymuj 
        powiadomienia 
        o wszystkich 
        zmianach 
        w harmonogramie 

        Masz problem 
        ze znalezieniem 
        swojego namiotu? 
        Użyj opcji myTent
 

fot. Dominik Malik


