Regulamin* imprez masowych 24. Pol'and'Rock Festival
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Impreza masowa organizowana w ramach Festiwalu „24. Pol'and'Rock Festival” jest imprezą
publiczną, niebiletowaną, odbywającą się na terenie otwartym. Wstęp na teren imprezy jest
nieodpłatny.
Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa każdy uczestnik Festiwalu, który chce wejść na teren
imprez masowych organizowanych w ramach Festiwalu, poddany jest kontroli osobistej oraz kontroli
bagażu.
Uczestnicy, którzy nie poddadzą się kontroli osobistej i kontroli bagażu nie będą wpuszczone na teren
imprez masowych organizowanych w ramach Festiwalu.
Na terenie imprez masowych zabronione jest:
a) wnoszenie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających
b) handel alkoholem, narkotykami, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi
c) okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy
d) wnoszenie opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i
życia uczestników Festiwalu
e) używanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe)
f) wnoszenie przechowywanie materiałów pirotechnicznych
g) palenie tytoniu na obszarach leśnych na terenie Festiwalu
h) wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne na terenie imprez
i) poruszanie się pojazdami mechanicznymi na terenie imprez masowych
j) parkowanie pojazdów mechanicznych na drogach ewakuacyjnych, oraz wszystkich ciągach
komunikacyjnych. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje odholowaniem pojazdu przez służby
organizatora.
k) Na terenie imprez masowych obowiązuje całkowity zakaz używania sterowanych modeli latających
oraz dronów.
Na terenie imprez masowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
Sprzedaż i spożywanie piwa odbywa się tylko w miejscach wyznaczonych, poza terenem imprez
masowych.
Bez pisemnej zgody organizatora, na terenie imprez masowych obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw,
happeningów, prezentacji oraz handlu.
Na terenie imprez masowych obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań promocyjnych,
marketingowych i wizerunkowych bez zgody organizatora.
Imprezy masowe będą rejestrowane. Uczestnictwo w imprezach masowych oraz przebywanie na terenie
imprez jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na
potrzeby realizacji telewizyjnej i fotograficznej oraz w nagraniach utrwalonych podczas imprezy
wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny w tym na wszelkiego
rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych).
Zabrania się nagrywania (utrwalania w postaci rejestracji audio lub wideo lub audio wideo) oraz
utrwalania techniką fotografii cyfrowej lub analogowej koncertów, spotkań w ASP oraz spektaklu
teatralnego w celach jakiejkolwiek publicznej publikacji (rozpowszechniania) dowolną techniką lub za
pośrednictwem dowolnego medium w szczególności poprzez sieć Internet tj. np. na stronach
internetowych www.youtube.com, www.facebook.com, www.twitter.com i innych lub aplikacji
internetowych bez pisemnej zgody Organizatora Imprez/Festiwalu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Pol’and’Rock Festival, Fundacja na jego terenie
uruchamia monitoring wizyjny. Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za jego
pomocą jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w
Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14. Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie
https://www.wosp.org.pl/klauzule
Niszczenie mienia znajdującego się na terenie Festiwalu podlega karze na zasadach ogólnych.
Złamanie zasad regulaminu skutkuje wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia terenu Festiwalu.

Ponadto 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 podany do publicznej wiadomości za pomocą informacji na tablicach ogłoszeń na terenie
Festiwalu, informacji w publikacjach Festiwalowych, oraz na oficjalnych ogólnodostępnych stronach
internetowych Fundacji WOŚP. Przebywanie na terenie Festiwalu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

