Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2022
Dyrektora Ośrodka Kultury w Brzeszczach
z dnia 06 lipca 2022 roku

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO ROCK REGGAE FESTIVAL 2022
Miejsce: teren trawiasty – stadion KS „Górnik” w Brzeszczach, przy ul. Ofiar Oświęcimia 68.
Data: 27.08. 2022 r. od godz. 15:00 - 28.08. 2022 r. do godz. 12:00 (niedziela)
Organizator: Ośrodek Kultury w Brzeszczach
§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin jest wydany przez Organizatora wydarzenia pod nazwą: "Rock Reggae Festival
2022”, zwanego dalej: "Wydarzeniem", który odbędzie się ̨ w dniu 27 sierpnia 2022 r.
W ramach Wydarzenia planowane jest otwarcie przez Organizatora Strefy Pola Namiotowego,
zwanej dalej „Strefą ” w dniach: 27.08. 2022 r. od godz. 15:00 - 28.08. 2022 r. do godz. 12.00
zlokalizowanej w Brzeszczach, Stadion KS „Górnik” w Brzeszczach, przy ul. Ofiar Oświęcimia 68.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie funkcjonowania Strefy będą ̨ chciały uzyskać ́
wstęp do Strefy lub przebywać ́ na jej terenie.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze Strefy poprzez określenie zasad
zachowania się ̨ osób obecnych na polu namiotowym i korzystania przez nie z pola namiotowego,
w związku z nabyciem biletu wstępu na Wydarzenie.
4. Do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Strefy, w tym do kontroli uprawnień do
wstępu na teren Strefy, zostaną ̨ przez Organizatora wyznaczone Służby, w tym pracownicy agencji
ochrony osób lub mienia. Pracownicy ww. służb będą ̨ posiadali stosowne identyfikatory umieszczone
w widocznym miejscu.
5. Teren pola namiotowego stanowi wyznaczony, wydzielony, teren na stadionie KS „Górnik”
w Brzeszczach, przy ul. Ofiar Oświęcimia 68: teren pod rozbicie namiotów, toalety przenośne.
6. Strefa, tj. pole namiotowe, o której mowa w pkt 5, czynne będzie dla osób, które zakupiły bilet na
Rock Reggae Festival 2022 na dzień 27 sierpnia 2022 r. Pole namiotowe będzie dla tych osób czynne
od dnia 27.08. 2022 r. od godz. 15:00 do 28.08.2022 do godz.12:00 (niedziela).
7. Pole namiotowe przeznaczone jest wyłącznie dla namiotów.
8. Możliwość skorzystania z prysznica w znajdującej się nieopodal Hali Sportowej (ul. Ofiar Oświęcimia
49), czynnej w godzinach otwarcia pola namiotowego.
§2
Wstęp na Pole Namiotowe
1. Pole namiotowe jest bezpłatne, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej i wstęp na jego teren mają
wyłącznie osoby, które zakupiły bilet na Rock Reggae Festival 2022 r. i które zarejestrują się
w wyznaczonym do tego celu punkcie, podając swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego.
2. Dzieci do lat 10 mogą ̨ przebywać ́ na terenie Strefy wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna
prawnego.
3. Uprawnione do korzystania ze Strefy są osoby pełnoletnie, i osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat,
wyłącznie po przedstawieniu wypełnionego oświadczenia przedstawicieli ustawowych o zgodzie na
udział w Wydarzeniu oraz o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za zachowanie
osoby małoletniej. Powyższe oświadczenie powinno zostać ́ złożone przed pierwszym wejściem na
teren Strefy, w wyznaczonym przez Organizatora punkcie informacyjnym. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu - do pobrania.

4. Wyznaczone przez Organizatora osoby są uprawnione do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie
dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego
w przypadku osób pomiędzy 16, a 18 rokiem życia.
5. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, wstęp na teren Strefy nie przysługuje osobom:
a) odmawiającym poddania się ̨ czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień do korzystania
z pola namiotowego,
b) znajdującym się ̨ pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,
c) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje,
d) zachowującym się ̨ agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku w Strefie,
e) posiadającym przedmioty, o których mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu lub inne wymienione w § 3
ust. 2 Regulaminu,
f) nieposiadającym dokumentu tożsamości,
g) posiadającym drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie,
wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się ̨
w powietrzu,
h) nieposiadającym biletu wstępu na Rock Reggae Festival 2022.
Organizator zastrzega, że ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb wyznaczonych przez
Organizatora.
§3
Bezpieczeństwo i zasady porządkowe na terenie Strefy
1. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Strefy.
Organizator zapewni obecność ́ odpowiednich Służb.
2. Zabrania się ̨ :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

palenia ognisk oraz grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym przez Organizatora,
używania butli gazowych oraz otwartego ognia w namiotach,
używania urządzeń elektrycznych bez zgody Organizatora (czajniki elektryczne, grzałki, itp.),
podłączania się ̨ do istniejącej sieci elektrycznej, poza miejscem do tego wyznaczonym,
ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
zakłócania porządku oraz zaśmiecania terenu,
wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni,
wnoszenia napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 3,5% i środków odurzających,
wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników,
wjazdu oraz parkowania samochodów, camperów, przyczep campingowych oraz innych pojazdów,
z wyjątkiem pojazdów do tego uprawnionych.

3. Osoby niedostosowujące się ̨ do powyższych zasad lub posiadające wyżej wymienione przedmioty
mogą ̨ nie zostać ́ wpuszczone na teren Strefy lub z niej wyproszone.
4. W okresie korzystania ze Strefy, Uczestnicy zobowiązują ̨ się ̨ do przestrzegania przepisów ustawy
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Służby wyznaczone przez Organizatora, uprawnione są do:
a) weryfikacji uprawnień do przebywania na terenie Strefy,
b) wydawania poleceń porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
c) wezwania do opuszczenia Strefy w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu,

d) zatrzymania w przypadkach, gdy pozwalają ̨ na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
w celu przekazania Policji, w szczególności w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia
dla zdrowia i życia ludzkiego lub narażenia mienia Uczestników.
6. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono
wstępu na teren Strefy lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują ̨ żadne
roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu.
7. Zabrania się ̨ bez pisemnej zgody Organizatora prowadzenia działalności handlowej lub reklamowej
na terenie Strefy.
8. Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty.
9. W razie spostrzeżenia jakichkolwiek uchybień lub zagrożeń wszystkie informacje należy kierować ́ do
wyznaczonych przez Organizatora Służb.
10. Organizator zastrzega możliwość ́ wprowadzenia zmian do Regulaminu, jak i innych kwestii
organizacyjnych związanych z Wydarzeniem, w razie zmiany sytuacji epidemicznej.
§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Za przedmioty zagubione lub skradzione na terenie Strefy lub pozostawione bez nadzoru, w tym
również ̇ w namiotach, Organizator nie odpowiada.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno porządkowych należą ̨ do upoważnionych przedstawicieli Organizatora.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę ̨
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strefy oraz bezpieczeństwa Uczestników. Organizator
informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej Wydarzenia, tj. www.rockreggae.pl
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Pola namiotowego
Rock Reggae Festival 2022

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSOBY DO 16 ROKU ŻYCIA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię ̨ i nazwisko rodzica / osoby zobowiązanej do opieki) )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres i PESEL rodzica / osoby zobowiązanej do opieki) )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(telefon kontaktowy pod którym będę ̨ dostępny dla Organizatora) )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię ̨ i nazwisko, PESEL, data urodzenia osoby małoletniej) )
Wyrażam zgodę ̨ na pobyt ww. na terenie imprezy Rock Reggae Festival 2022 i terenie festiwalowego pola namiotowego
oraz oświadczam, że przez cały czas jej pobytu w tych miejscach ponoszę ̨ za nią ̨ pełną odpowiedzialność,́ w tym za
szkody przez nią ̨ wyrządzone.
Oświadczam, że przedstawiono mi informacje dotyczące zasad przetwarzania moich danych osobowych oraz danych
osobowych osoby małoletniej, nad którą sprawuję władze rodzicielską lub opiekę,̨ w celu jej udziału w imprezie Rock
Reggae Festival 2022.
Oświadczam, że znana mi jest treść ́ Regulaminu Imprezy Masowej - Rock Reggae Festival 2022 oraz treść Regulaminu
Pola Namiotowego.
……………………………………………………………………………………..
(imię ̨ i nazwisko rodzica / osoby zobowiązanej do opieki)

…………………………………………………………….
(data i czytelny podpis)

*) niepotrzebne skreślić ́

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie zdjęć
dla rodziców/opiekunów osób niepełnoletnich )
Na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO z dnia 27.04. 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach w celu organizacji Rock Reggae Festival Brzeszcze 2022 (pobyt na Polu
namiotowym). Dokumentacja będzie funkcjonowała w archiwach Ośrodka Kultury w Brzeszczach. Wyrażam również
zgodę na publikowanie zdjęć mojego dziecka z pobytu na Rock Reggae Festival Brzeszcze 2022 na stronie
www.ok.brzeszcze.pl, fanpagu oraz materiałach promocyjnych Ośrodka Kultury w Brzeszczach. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a ,że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika data i podpis)
Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne, aby osoba małoletnia wzięła udział w imprezie Rock Reggae
Festival 2022. Brak podania danych uniemożliwia udział osoby małoletniej w imprezie Rock Reggae Festival 2022.
OŚWIADCZENIE RODZICA / OSOBY ZOBOWIĄZANEJ DO OPIEKI )
Zapoznałem się ̨ ze wskazanym wyżej obowiązkiem informacyjnym Organizatora i go akceptuję.
……………………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis)

