
REGULAMIN  

dla organizatorów warsztatów Akademii Sztuk Przepięknych (dalej jako „ASP” )  

w ramach Pol'and'Rock Festival  

Lotnisko Czaplinek-Broczyno (woj. zachodniopomorskie)  

w dniach 1-6 sierpnia 2023 r.  

Akademia Sztuk Przepięknych odbywająca się w ramach Pol’and’Rock Festival jest miejscem 

stworzonym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla wymiany myśli, ideologii i 

prezentowania różnych światopoglądów bez naruszania obowiązującego porządku prawnego.  

I. Sposób zgłoszenia do uczestnictwa w ASP  

1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, związki religijne lub wyznaniowe), firmy, 

osoby prawne oraz osoby prywatne (dalej jako „Organizacje”), mogą brać udział w 

Pol’and’Rock Festival (dalej jako „Festiwal Pol’and’Rock”), po otrzymaniu zezwolenia Fundacji 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (dalej jako „Fundacja”) i ustaleniu dokładnego programu 

działań w czasie trwania Festiwalu Pol’and’Rock w ramach Akademii Sztuk Przepięknych (dalej 

jako „ASP”),   

2. Procedura zgłoszenia Organizacji na ASP:  

a. I etap – do 28 maja 2023 r. - Organizacja musi dokonać zgłoszenia poprzez stronę 

internetową (asp.polandrockfestival.pl), w zgłoszeniu muszą zastać zawarte 

podstawowe dane Organizacji wraz ze wskazaniem danych do kontaktu oraz wstępny 

plan działania Organizacji podczas Festiwalu Pol’and’Rock. W terminie do 5 czerwca 

2023 r. Organizacje otrzymają informację w zakresie potwierdzenia swojego udziału w 

ASP w ramach Festiwalu Pol’and’Rock 2023. 

b. II etap – od 5 do 23 czerwca 2023 r. Organizacje muszą przesłać do Fundacji poprzez 

stronę internetową asp.polandrockfestival.pl pełny program działań w ramach ASP (w 

szczególności projekt stoiska Organizacji oraz wszystkie materiały, które będą 

rozprowadzane, bądź prezentowane na Festiwalu Pol’and’Rock).  

• Na tym etapie Organizacja zobowiązana jest do przedstawienia Fundacji 

danych sponsorów, których logotypy będą prezentowane na terenie stoiska 

Organizacji oraz w jej materiałach reklamowych; umieszczanie jakichkolwiek 

logotypów sponsorów oraz zmiany w tym zakresie wymagają akceptacji 

Fundacji.  

• Wszelkie zmiany w programie muszą być uzgadniane z Fundacją z 

odpowiednim wyprzedzeniem - na minimum 10 dni przed rozpoczęciem 

Festiwalu Pol’and’Rock. W szczególnych przypadkach zmiany mogą być 

uwzględnione po tym terminie.   

• W przypadku, gdy program działań Organizacji nie spełnia wymogów 

niniejszego regulaminu lub z innych względów nie jest on w ocenie Fundacji 

odpowiedni, Fundacja może cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na udział 

Organizacji w ASP w ramach Festiwalu Pol’and’Rock. Decyzja Fundacji jest 

ostateczna.   

https://asp.polandrockfestival.pl/login
https://asp.polandrockfestival.pl/login
https://asp.polandrockfestival.pl/


3. Przekroczenie terminów wskazanych w pkt 2. jest podstawą do odrzucenia zgłoszenia 

Organizacji. Jedynie w szczególnych przypadkach terminy te mogą zostać wydłużone.  

4. Organizator nie pokrywa ani nie zwraca kosztów podróży, kosztów przejazdu i wyżywienia 

członkom i gościom Organizacji. Organizator nie zapewnia także członkom ani gościom 

Organizacji biorącym udział w ASP noclegów oraz nie zwraca kosztów noclegów.  

  

II. Zasady uczestnictwa Organizacji w ASP  

5. Organizacja zobowiązana jest do stosowania się do wszelkich poleceń służb porządkowych i 

informacyjnych Festiwalu Pol’and’Rock.  

6. Organizacja ma obowiązek dbać o wszelkie normy bezpieczeństwa w miejscu, w którym 

prowadzi swoją działalność (przepisy BHP, przepisy przeciwpożarowe, przepisy SANEPID itd.).  

7. Organizacja odpowiada za wszystkie działania osób zaangażowanych w realizację prac 

podejmowanych przez Organizację w ramach ASP.  

8. Stoisko Organizacji musi być wyraźnie oznakowane w sposób przez nią zaprojektowany, przy 

zachowaniu kolorystyki Festiwalu Pol’and’Rock, w sposób estetyczny i nadający dodatkowy 

koloryt festiwalowemu miasteczku.  

9. Stoisko Organizacji nie może być większe niż 5x10 m.  

10. Działania prowadzone przez Organizację muszą mieć formę warsztatu lub pogadanki 

aktywizującej uczestników zajęć. Działania mogą być prowadzone tylko w zakresie 

zatwierdzonym przez Fundację 

11. Stoisko Organizacji będzie czynne w dniach 2-5 sierpnia 2023 roku, w godzinach 10:00-20:00. 

W szczególnych przypadkach, za zgodą Fundacji, godziny otwarcia stoiska Organizacji mogą być 

ustalone indywidualnie.  

12. Organizacja najpóźniej do wtorku 1 sierpnia 2023 r. odbierze wyznaczone przez Fundację 

miejsce przeznaczone na stoisko.  

13. Fundacja zapewnia Organizacjom dostęp do prądu: podłączenie do 230V z rozdzielni, do której 

Organizacje we własnym zakresie muszą podpiąć się własnymi przedłużaczami w sposób 

bezpieczny i zgodny z przepisami przeciwpożarowymi (np. przedłużacz bębnowy musi być 

rozwinięty). 

14. Organizacja ponosi wszelkie koszty swojego pobytu i uczestnictwa oraz swoich gości na 

Festiwalu Pol’and’Rock 2023.   

15. Po zakończeniu Festiwalu Pol’and’Rock 2023 Organizacja jest zobowiązana do:  

a. posprzątania terenu swojej działalności – powierzchnia stoiska oraz obszar wokół 

stoiska, w przypadku niespełnienia tego obowiązku organizacja zobowiązuje się pokryć 

koszt sprzątania. Koszt zostanie przedstawiony na podstawie faktury wysłanej przez 

organizatora.  

b. przedstawienia efektów swojego uczestnictwa w Festiwalu Pol’and’Rock poprzez 

przesłanie informacji na adres e-mail: a.stawicka@wosp.org.pl lub 

p.romulewicz@wosp.org.pl. Nieprzesłanie informacji jest podstawą do odrzucenia 

zgłoszenia Organizacji na udział w ASP w latach następnych. Informacja może w 

szczególności obejmować materiał zdjęciowy. Przesyłając materiał zdjęciowy 

Organizacja oświadcza, że uzyskała zgody na wykorzystanie wizerunku osób 

przedstawionych na zdjęciach przez Fundację oraz dodatkowo udziela Fundacji 

nieodpłatnie, na wszystkie przekazane materiały, licencji niewyłącznej na czas 



nieoznaczony w szczególności na ich publikację w sieci oraz wykorzystanie w 

materiałach festiwalowych w ramach promocji Pol’and’Rock Festival.  

  

III. Restrykcje w zakresie udziału Organizacji w Festiwalu Pol’and’rock  

16. Dla prowadzących warsztaty organizator przewidział dedykowane pole namiotowe 

(noclegowe) za które opłata wynosi 120 zł brutto za osobę za cały Festiwal Pol’and’Rock (opłata 

obejmuje: miejsce na polu namiotowym, dostęp do pryszniców, prądu w ograniczonym 

zakresie (niedopuszczalne jest podłączanie kilku sprzętów pobierających dużą ilość energii np. 

3 czajników elektrycznych, kuchenki mikrofalowej, lodówki) i miejsce parkingowe dla wcześniej 

zgłoszonych samochodów).   

17. Wszystkie aktywności podejmowane przez Organizację muszą być prowadzone przy 

zachowaniu obowiązujących przepisów, reżimu sanitarnego, zgodnie z zasadami 

przeciwepidemicznymi ustalonymi przez Fundację oraz obowiązujące regulacje prawne w tym 

zakresie.  

18. Wstęp na teren Festiwalu Pol’and’Rock 2023 z ramienia Organizacji może uzyskać maksymalnie 

10 osób (w wyjątkowych sytuacjach Fundacja może wyrazić zgodę na większą liczbę osób).  

19. Organizacja za zgodą Fundacji ma prawo do zastąpienia osoby, która z przyczyn losowych nie 

dotrze na teren Festiwalu innym przedstawicielem Organizacji w ramach tego samego 

zgłoszenia i/lub tej samej opłaty. Chęć zmiany należy zgłosić Fundacji najwcześniej jak to 

możliwe 

20. Członkowie Organizacji oraz goście Organizacji (w tym prowadzący warsztaty) zobowiązani 

są do przestrzegania zakazu całkowitego używania i rozpowszechniania wszelkich używek 

oraz alkoholu. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu na stoisku, jego zapleczu oraz części 

wspólnej w strefie warsztatów. W sytuacji wystąpienia takich zachowań organizacja będzie 

zmuszona natychmiast opuścić strefę warsztatów ASP. 

21. Organizacja nie ma prawa:   

a. odstąpić ani udostępniać czasowo swojego miejsca innym organizacjom ani 

współtworzyć stoiska wspólnie z innymi organizacjami, bez uprzedniego uzgodnienia 

tego z Fundacją oraz bez jej zgody,  

b. odtwarzania muzyki oraz prowadzenia innych aktywności, które generują hałas w 

godzinach 23:00-9:00, 

c. prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych, 

d. prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej (m.in. sprzedaż koszulek, 

gadżetów itp. lub świadczenie jakichkolwiek odpłatnych usług), 

e. sprzedawania lub rozdawania: koszulek, artykułów spożywczych, napojów, wszelkich 

używek, alkoholu, chemii gospodarczej i budowlanej (w szczególności klejów), 

materiałów pirotechnicznych i butli gazowych, przedmiotów niebezpiecznych dla 

zdrowia i życia (w szczególności takich, które mogą być użyte do siłowego 

rozwiązywania konfliktów lub podczas ewentualnych bójek), gadżetów do palenia 

środków tytoniowych i odurzających oraz gadżetów oznakowanych symbolami  

Festiwalu Pol’and’Rock lub Fundacji, 

f. używania, rozpowszechniania i sprzedawania wszelkiego rodzaju przyrządów 

emitujących dźwięki, mogących zakłócić przebieg i rejestrację koncertów (np.  

wuwuzele, trąby, syreny, trąby na sprężone powietrze itp.), 



g. prowadzenia agitacji politycznej na terenie Festiwalu Pol’and’Rock,  

h. organizowania koncertów w ramach strefy Warsztatów ASP, 

i. wprowadzania osób z zewnątrz do strefy zaplecza warsztatów ASP.  

22. Organizacja ma zakaz wprowadzania osób nieupoważnionych do strefy zaplecza warsztatów 

ASP. Identyfikator imienny upoważnia do korzystania z niego wyłącznie osobę, na której 

dane został wydany. Przekazywanie i/lub posługiwanie się cudzym identyfikatorem będzie 

skutkowało usunięciem Organizacji z Festiwalu. 

23. W przypadku znalezienia przez służby porządkowe lub przedstawicieli Festiwalu na stoisku 

Organizacji jakichkolwiek przedmiotów wymienionych w pkt 21 lit. d, e, f stoisko zostanie 

zamknięte, a przedmioty zostaną skonfiskowane bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania 

z tego tytułu.  

24. Organizacja zobowiązuje się solidarnie ze swoimi członkami do zaspokojenia na swój koszt 

wszelkich roszczeń osób i podmiotów trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w związku ze swoim 

uczestnictwem i działalnością w ramach ASP i podczas Festiwalu. Organizacja zobowiązuje się 

do pokrycia wszelkich roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to 

koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego, oraz 

kosztów zastępstwa procesowego oraz do zwrotu w ramach regresu, na wezwanie 

organizatora całości pokrytych przez Fundację wydatków. Organizacja na wezwanie 

organizatora Festiwalu lub kompetentnego organu, przyłączy do każdego postępowania 

sądowego lub pozasądowego, które toczy się z udziałem organizatora w związku z 

okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  

  

IV. Zabezpieczenie przeciwepidemiczne (w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej)  

25. ASP będzie działać zgodnie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku jego wprowadzenia. Organizacja zobowiązana 

jest do przestrzegania aktualnych wytycznych stanu zagrożenia epidemicznego (stanu 

epidemii) dostępnych na stronie www.gov.pl oraz stosowania się do ogólnych zasad przyjętych 

na Festiwalu Pol’and’Rock. 

  

V. Postanowienia końcowe  

26. Fundacja zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na udział Organizacji w Festiwalu 

Pol’and’Rock bez podawania przyczyny m.in. w przypadku naruszenia przez Organizację 

warunków niniejszego regulaminu. Organizacji nie przysługuje prawo odwołania się od 

decyzji Fundacji.  

27. Organizacja, która nie otrzymała zaproszenia do udziału w Festiwalu Pol’and’Rock, a która 

będzie próbowała prowadzić na nim jakąkolwiek aktywność, może być potraktowana jako 

organizacja zakłócająca porządek Festiwalu Pol’and’Rock.   

28. Wysłanie zgłoszenia do udziału w ASP jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

oraz wszystkich regulaminów i przepisów dotyczących Festiwalu Pol’And’Rock, w tym zaleceń 

i wytycznych epidemicznych oraz wszystkich pozostałych regulacji w zakresie 

bezpieczeństwa.  

http://www.gov.pl/


29. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Regulamin w  zmienionej 

formie obowiązuje od daty opublikowania go na stronie internetowej 

https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy.  

30.  Wszelkie informacje o ASP zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w 

materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku 

do treści Regulaminu. W przypadku, gdy treść materiałów dodatkowych będzie inna niż treść 

postanowień zawartych w Regulaminie, wiążące będą postanowienia Regulaminu 

31. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  na  stronie 

https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy  

 

Dane osobowe  

32. Administratorem danych osobowych jest organizator Festiwalu (dane adresowe znajdują się w 

pkt 1 powyżej). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora 

można skontaktować się z IOD tel. 609658066, e-mail: ochronadanych@zlotymelon.pl.  

33. Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym informacje o 

przysługujących Ci prawach, znajduje się w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem:  

https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy  
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