Regulamin pola namiotowego 28. Pol'and'Rock Festival
2 – 7 sierpnia 2022 r., Lądowisko Czaplinek-Broczyno
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Postanowienia ogólne
Organizatorem pola namiotowego 28. Pol’and’Rock Festival odbywającego się w dniach od 2 do 7 sierpnia
2022 r. na terenie Lądowiska Czaplinek-Broczyno jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 19C, 02-738 Warszawa, KRS 0000030897, NIP 5213003700,
REGON 010168068.
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie pola namiotowego w okresie
jego działania tj. od dnia 02 sierpnia 2022 r. godzina 12:00 do dnia 07 sierpnia 2022 r. godzina 12:00. Każda
osoba przebywająca na tym terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Korzystanie z pola namiotowego
Korzystanie z terenu pola namiotowego jest bezpłatne.
Pobyt i rozbijanie namiotów jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej. Namioty
oraz obozowiska powinny zostać rozłożone w odpowiedniej odległości.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przebywania na terenie Festiwalu pod opieką osoby pełnoletniej.
Organizator zastrzega, iż ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa, wchodzący na teren pola
namiotowego może zostać poddany kontroli bezpieczeństwa.
Pomieszczenia sanitarne oraz znajdujące się w nich urządzenia muszą być użytkowane we właściwy sposób,
odpowiadający ich przeznaczeniu.
Przed opuszczeniem pola namiotowego osoba zobowiązana jest do posprzątania i pozostawienia
w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywała.

Przechowywanie przedmiotów osobistych
i odpowiedzialność za szkody poniesione na terenie pola namiotowego
9. Osoba przebywająca na terenie pola namiotowego zobowiązana jest do troszczenia się o swoje mienie
i przedmioty osobiste pozostawione na terenie pola namiotowego.
10. Osoba znajdująca się na terenie pola namiotowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie
szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy
poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
12. Osoba przebywająca na terenie pola namiotowego jest odpowiedzialna za wszelkie szkody na mieniu i osobie
powstałe z jej winy, w związku z czym obowiązana jest do ich naprawienia na zasadach ogólnych.
Zasady organizacyjne oraz porządkowe
13. Osoby przebywające na terenie pola namiotowego obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie pola namiotowego, a w szczególności przestrzegać
postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa ustalonych przez
Organizatora.
14. Cisza nocna na terenie pola namiotowego obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00.
15. Pole namiotowe jest miejscem przeznaczonym na odpoczynek. W czasie obowiązywania ciszy nocnej panuje
zakaz prowadzenia spotkań towarzyskich, w taki sposób, w który utrudniałby lub uniemożliwiałby
wypoczynek innym osobom.
16. Na terenie pola namiotowego zabrania się:
a. okazywania jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy,
b. posiadania i wnoszenia 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 innych osób przebywających na terenie pola namiotowego,
d. głoszenia lub wywieszania haseł, symboli, treści obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich
itp. oraz materiałów propagandowych o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym,
religijnym,
e. wnoszenia i posiadania materiałów pirotechnicznych, gazu w aerozolu, substancji łatwopalnych, paliwa
i agregatów,
f. palenie tytoniu oraz e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
g. używanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe),
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palenia ognisk,
rozstawiania namiotów poza udostępnionymi przez Organizatora powierzchniami,
podłączenia się do istniejącej sieci elektrycznej,
zakłócania porządku, obowiązuje zakaz słuchania głośnej muzyki i hałasowania w sposób
uniemożliwiający korzystanie z pola namiotowego przez inne osoby,
l. niszczenia infrastruktury, zieleni, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i
sprzętu znajdującego się na terenie pola namiotowego,
m. zaśmiecania terenu pola namiotowego,
n. wprowadzania zwierząt,
o. wnoszenia, posiadania, a także używania nad terenem pola namiotowego oraz w jego bliskim kontakcie
sterowanych modeli latających oraz dronów,
p. wjazdu oraz parkowania samochodów, camperów, przyczep campingowych, motocykli oraz wszelkich
innych pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
q. wnoszenie oraz używanie urządzeń transportu osobistego (m.in. hulajnogi elektryczne);
r. prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
a także działalności reklamowej, agitacyjnej oraz promocyjnej na terenie pola namiotowego.
Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. Służby Organizatora są uprawnione do określenia innych
przedmiotów i zachowań niedozwolonych.

Postanowienia końcowe
17. Przebywanie na terenie pola namiotowego oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.
18. Niestosowanie się do Regulaminu, poleceń służb Organizatora skutkuje natychmiastowym usunięciem z
terenu pola namiotowego i terenu Festiwalu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren pola namiotowego, w przypadku gdyby
zwiększenie liczby osób przebywających na jego terenie mogło zagrażać bezpieczeństwu uczestników.
20. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmują
służby Organizatora.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się
do niezwłocznego opublikowania zmian na stronie https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy.
22. 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.
*Regulamin zostanie udostępniony przez wywieszenie go na terenie Festiwalu oraz umieszczenie na stronie:
https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy.
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