REGULAMIN - 14 POLISH BOOGIE FESTIVAL
TH

REGULAMIN IMPREZY pod nazwą:
"POLISH BOOGIE FESTIVAL"
CZŁUCHÓW, 27-28.07.2018

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
IMPREZY:
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz
porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami
ubioru;

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą:
"Polish Boogie Festival”, która odbędzie się w dniach 27-28.07.2018 roku
w Człuchowie.

c) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy
będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda
osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana
jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez
określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie
i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza,
a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw
i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na
Imprezę.
4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące
znaczenie:
"Bilet", „Karnet”, „Zaproszenie” oznacza indywidualną zgodę wejścia
na Imprezę
"Sektory" oznaczają poszczególne strefy na Terenie Imprezy:

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie
Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych
i Informacyjnych.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie
Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności
przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń
i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń
i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są
korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie
z ich przeznaczeniem.
4. Zabrania się:
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac
- wnoszenia alkoholu i środków odurzających
- wnoszenia zamkniętych szklanych bultelek i opakowań, paczek, pakunków,
itd.

(II) - Sektor widownia,

5. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem
umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie
z przepisami Ustawy do:

(III) - Strefa dla Gości,

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

(IV) - do których dostęp uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju
Biletu lub wydania stosownie do tego odpowiedniego Identyfikatora;

b) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie,
a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich
do opuszczenia Imprezy;

(I) - Miasteczko Festiwalowe,

"Służby Porządkowe" i „Biuro Festiwalowe” oznaczają powołane przez
Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia,
legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób
uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do
wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Biura
Festiwalowego posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
"Teren Imprezy" oznacza wyznaczony fragment Polany Rodzinnej, na którym
przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać
przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed
Imprezą;
"Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie
biletu. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia do 15-tego
roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby
małoletniej jak i dorosłej; zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby
małoletniej, która nie ukończyła 10 roku życia. Osoba małoletnia powyżej
15-tego roku życia może uczestniczyć
w imprezie samodzielnie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania
dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.
4. Wstęp na Imprezę jest możliwy za okazaniem ważnego biletu (wymienianego w
wyznaczonym punkcie na opaskę), opaski (otrzymanej po uprzednim zakupie
biletu) lub innego dokumentu wydanego przez Organizatora uprawniającego
do przebywania na Imprezie. Uczestnik Imprezy ma obowiązek założyć opaskę
na prawy lub lewy nadgarstek niezwłocznie po zakupie biletu. Z opaski może
korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie lub użyczanie opaski.
Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski powoduje utratę jego
ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik Imprezy. W
uzasadnionych przypadkach Organizator może wymienić uszkodzoną opaskę.
Wielokrotne wejście na Imprezę przysługuje tylko Uczestnikowi Imprezy z
nieuszkodzoną opaską umocowaną na trwałe na ręku.
II. SPRZEDAŻ BILETÓW:
1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży. Lista
autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie
www.polishboogie.com oraz www.facebook.com/PolishBoogieFestival
2. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z
opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy,
a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich
do opuszczenia Imprezy;
d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także
chronionego mienia.
5. Służby Porządkowe lub Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy
osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub
zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
6. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb
Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
- sprawdzenie, czy osoba ta posiada opaskę na nadgarstku lub identyfikator
7. W przypadku stwierdzenia posiadania przedmiotów, których wnoszenie
i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych
odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie
tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
8. W przypadku stwierdzenia posiadania broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych,
pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających
i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych
dokonuje ujęcia a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi
przedmiotami.
9. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
- Zaplecze techniczno-socjalne,
- Sektory: widownia; teren imprezy
- Miasteczko Festiwalowe,
- Strefa Gości.
10. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz
promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz
sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać
utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
11. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

REGULAMIN
MIASTECZKA FESTIWALOWEGO
REGULAMIN MIASTECZKA FESTIWALOWEGO
(Człuchów, Polana Rodzinna w Lasku Luizy)
1. Miasteczko Festiwalowe jest czynne w piątek (27.07.2018) w godzinach 16:00-19:00 oraz w sobotę (28.07.2018)
w godzinach 14:00 -18:00.
2. Pobyt na terenie Miasteczka Festiwalowego w wyżej wymienionych godzinach jest bezpłatny.
3. Po godzinie 18:00 Służby Porządkowe mają prawo żądać okazania opaski uprawniającej do wejścia na
koncerty wieczorne.
4. Służby Porządkowe mają prawo żądać opuszczenia terenu Miasteczka Festiwalowego osoby nie posiadające
opaski uprawniającej do wejścia na koncerty wieczorne.
5. Na terenie Miasteczka Festiwalowego, obowiązują wszystkie zasady określone w Regulaminie Imprezy.
6. Na terenie Miasteczka Festiwalowego uznawana jest płatność w formie gotówki.
7. Regulamin Imprezy jest dostępny na stronie internetowej www.polishboogie.com oraz u organizatorów.

