
R E G U L A M I N 
obowiązujący na terenie Skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie 

podczas festiwalu  „POLEKU SLOW LIFE PO NASZYMU” w dniu 1 lipca 2018 r. w godz. od 12:00 do 20:30 
 
I   Ogólne warunki uczestnictwa w festiwalu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia. 
2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
4. Wstęp na festiwal jest nieodpłatny. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w festiwalu nie więcej niż 900 osób. 

 

II   Wjazd pojazdów na teren festiwalu 
Organizator nie zapewnia terenu parkingowego uczestnikom festiwalu. 

 
III   Zasady bezpieczeństwa 

1. Osoby obecne na festiwalu są obowiązane zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 
innych osób obecnych na tym festiwalu. 

2. Osoby obecne na festiwalu są zobowiązane bezwzględnie przestrzegać postanowień niniejszego 
regulaminu. 

3. Osoby obecne na festiwalu są zobowiązane stosować się do zarządzeń i poleceń służb informacyjnych  
i porządkowych działających w imieniu Organizatora. 

4. Służby porządkowe Organizatora festiwalu, legitymujące się identyfikatorem, są uprawnione do: 

• legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości 

• przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą 
przedmioty, o których mowa w ppkt. 5 niniejszego regulaminu 

• wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym 
się niezgodnie z niniejszym regulaminem lub regulaminem obiektu, a w przypadku 
niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia festiwalu  

• ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stanowiących bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

5. Osobom obecnym na festiwalu zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych 
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 
pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych. 

6. Zakup oraz spożywanie napojów alkoholowych możliwy jest wyłącznie w wyznaczonej „strefie 
festiwalu”. 

7. W przypadku zakwestionowania przedmiotów wymienionych w ppkt. 5, przy wnoszeniu ich na festiwal 
może być orzeczony ich przepadek chociażby nie stanowiły własności sprawcy. 

8. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie będą 
wpuszczone na teren festiwalu. 

9. Zabrania się wywieszania transparentów, banerów, plansz, itp. bez zgody Organizatora. 
10. Na terenie festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, z uwagi na zabytkowy charakter 

Skansenu. 
11. Ponadto zakazuje się : 

• wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego 
użytku (płoty, mury, drzewa, dachy itp.) 

• wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów 

• rzucania wszelkimi przedmiotami 

• sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody 
Organizatora 

• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami 

• wprowadzania psów i innych zwierząt 

• uszkadzania roślin oraz obiektów przyrody nieożywionej 

• wprowadzania rowerów na teren festiwalu 



• używania otwartego ognia, rac świetlnych oraz wszelkich innych przedmiotów emitujących 
ogień lub mogących spowodować pożar. 

• dotykania i przemieszczania eksponatów, mebli, niszczenia obiektów znajdujących się na terenie 
Skansenu 

• spożywania alkoholu poza miejscem do tego wyznaczonym 

• kąpania się i wchodzenia do zbiornika wodnego znajdującego się na terenie Skansenu 

• wspinania się na budynki na terenie festiwalu 

• przekraczania koryta rzecznego na terenie Skansenu i zabaw w jego pobliżu 

• drażnienia zwierząt w zagrodzie.  
12. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w festiwalu odpowiadają rodzice bądź opiekunowie 

prawni. 
13. Dzieci powinny pozostawać pod stałą opieką rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej. 
14. Służby porządkowe Organizatora festiwalu są zobowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania 

festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie 
z niniejszym regulaminem. 

15. Uczestnik festiwalu przyjmuje do wiadomości, że na festiwalu przebywa na własne ryzyko  
i odpowiedzialność. 

16. Uczestnik festiwalu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb 
odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas festiwalu. 

17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych 
powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 

18.  Uczestnik festiwalu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na 
terenie, gdzie odbywa się festiwal w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone  
w mieniu Organizatora. 

19. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 
podejmuje Organizator. 

 
         IV   Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej 
 

1. Organizator informuje, że podczas festiwalu będzie dokonywał rejestracji przebiegu imprezy w formie 
materiału wideo oraz zdjęć, które następnie zostaną zamieszczone na stronie internetowej w celach 
informacyjnych i promocyjnych. 

2. Uczestnik festiwalu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren obiektu, gdzie odbywa się festiwal jest 
równoznaczny z udzieleniem zezwolenia na nieodpłatne fotografowanie lub dokonywanie innego 
rodzaju zapisu jego osoby w związku z festiwalem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub 
przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym festiwal. 
 

 
O R G A N I Z A T O R 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


