
REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH 
 

§ 1 
Biuro Rzeczy Znalezionych na terenie 28. Pol’and’Rock Festival (dalej „Festiwalu”) prowadzi w dniach 03.08 - 
07.08.2022r. organizator Festiwalu, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (dalej „Organizator”). 

 
§ 2 

Zadaniem Biura Rzeczy Znalezionych jest: 
1. Przechowywanie rzeczy lub dokumentów znalezionych na terenie Festiwalu do czasu jego zakończenia. 
2. Wydawanie rzeczy lub dokumentów znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru. 

 
§ 3 

Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w namiocie na pasażu handlowym. 
 

§ 4 
Obsługa przyjmuje na przechowanie rzecz znalezioną na podstawie wypełnionego przez znalazcę i obsługę 
„Formularza przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy do tymczasowego przechowania”. 

 
§ 5 

Biuro Rzeczy Znalezionych odmawia przyjęcia do tymczasowego przechowywania: 
1. rzeczy znalezionych poza terenem Festiwalu, 
2. rzeczy znalezionych przed rozpoczęciem Festiwalu lub po jego zakończeniu, 
3. rzeczy zaliczanych do produktów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących, wybuchowych, 
4. rzeczy stanowiących sprzęt wojskowy jak również dokumentów wystawionych przez administrację wojskową, 
5. rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe, 
6. innych rzeczy, których wniesienie na teren Festiwalu zakazane jest w regulaminach obwiązujących na Festiwalu, 
7. zwierząt 
 

§ 7 
Odbiór rzeczy znalezionej przez osobę uprawioną potwierdza się poprzez złożenie przez nią podpisu pod 
dokumentem „oświadczenie o odbiorze rzeczy znalezionej”. 

 
§ 8 

Biuro Rzeczy Znalezionych może prowadzić poszukiwania właścicieli rzeczy poprzez zamieszczenie informacji o 
znalezieniu rzeczy na stronie internetowej lub mediach społecznościowych Festiwalu i Organizatora (między 
innymi Facebook, Instagram). 

 
§ 9 

W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest znana, Organizator wyśle znalezioną rzecz na 
wskazany przez nią adres. 

 
§ 10 

Obsługa Biura Rzeczy Znalezionych wydając rzecz osobie uprawnionej do jej odbioru, sprawdzi tożsamości tej 
osoby i przyjmie od niej oświadczenia o odbiorze rzeczy. Odbiór rzeczy znalezionych w Biurze Rzeczy Znalezionych 
jest możliwy w dniach: 
03.08.2022 środa  14:00-20:00  
04.08.2022 czwartek  09:00- do końca koncertów ok 02:30 (przerwa techniczna 14:00-15:00) 
05.08.2022 piątek 09:00- do końca koncertów ok 02:30 (przerwa techniczna 14:00-15:00) 
06.08.2022 sobota 09:00- do końca koncertów ok 01:50 (przerwa techniczna 14:00-15:00)  
07.08.2022 niedziela 07:00-12:00  

 
§ 11 

Rzeczy nieodebrane do końca Festiwalu (7.08.2021 r. godzina 12:00), których wartość szacunkowa przekracza 100 
zł zostaną przesłane do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy 
przez Starostwo lub jeżeli wartość szacunkowa rzeczy nie przekracza 100 zł, przedmioty te zostaną zutylizowane. 
 

§ 12 
Z Biurem Rzeczy Znalezionych należy kontaktować się: 
1. bezpośrednio z pracownikami w siedzibie Biura na terenie Festiwalu, 
2. mailowo pod adresem: zgubione@wosp.org.pl 


