
REGULAMIN WYDARZENIA 

LAS FESTIVAL 2023 

Paczyn 28.06-03.07.2023r 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

W dniach 28.06-3.07.2023 Las Festival Sp. z o.o. z siedzibą w Sulistrowiczki ul Letnia 6/34, 

55-050 Sulistrowiczki. Posługująca sie numerem NIP:8961604594, KRS: 0000908800 dalej 

jako “Organizator” organizuje imprezę o nazwie “Las Festival” dalej jako “Impreza” w 

miejscowości Paczyn dalej jako “Teren” 

 

Na czas imprezy wprowadza się regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników: 

 

 

Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia 

będą przebywać na Terenie Organizatora lub na Terenie Festiwalu. Każda osoba 

przebywająca na Terenie Organizatora lub na Terenie Festiwalu w czasie trwania 

Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, lub 

regulaminu obowiązującego w danym terenie. 

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, a także 

bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad wstępu, zachowania się 

i korzystania z Terenu Organizatora, Terenu Festiwalu i znajdującej się na nich 

infrastruktury, a także określenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez 

uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Wydarzenia w związku z posiadaniem 

biletu wstępu na Wydarzenie.  

 

Teren przeznaczony na wydarzenia zostanie wyznaczony.  

Poniżej wypisane są określenia używane w regulaminie: 

 

- Bilet oznacza indywidualna zgodę na wejscie na imprezę zamieniony na opsakę 

będzie uprawniał do wchodzenia i wychodzenia na teren imprezy dowolną liczbe razy 

( dotyczy karnetów) 

 

- Służby porządkowe i informacyjne pracownicy agencji ochrony osób lub mienia 

powołanych przez organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w 

imprezie oraz kontroli uprawnień d wstępu na Teren imprezy. 

 

- Teren Imprezy oznacza wyznaczony teren na którym odbywa się impreza lub inne 

miejsce na które impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów które podane 

zostanie do publicznej wiadomości przed Imprezą. Teren Imprezy podzielony zostanie 

na sektory: 

a. Siedem Stref Imprezy. 

b. 5 scen 

c. Strefa gastronomiczno – sprzedażowa. 

d. Strefa Kempingowo Parkingowa. 

 

Wszystkie strefy objęte są ogólnym regulaminem oraz regulaminem danej strefy. 

 

- Uczestnik imprezy oznacza osobę uczestniczącą w imprezie na podstawie ważnego 

biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez organizatora. 



Uczestnikiem imprezy może być osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia będąca pod 

opieką osoby dorosłe. Osoba małoletnia przebywa tylko i wyłącznie na 

odpowiedzialność osoby dorosłej pod której opieka pozostaje po nabyciu biletów 

zarówno dla siebie jak i dla osoby małoletniej. 

Osoba małoletnia to osoba która nie ukończyła 18 roku życia (art. 10 kodeksu 

cywilnego) 

  

Impreza jest biletowana i udostępniona dla wszystkich osób pełnoletnich pod 

warunkiem przestrzegania regulaminu imprezy, zasad bezpieczeństwa i porządku. 

Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej ważny Bilet, który przy 

pierwszym wejściu na Teren Festiwalu zostanie wymieniony na opaskę. Każdorazowe 

wejście na Teren Festiwalu przysługuje tylko Uczestnikowi Wydarzenia 

z nieuszkodzoną opaską umocowanym na trwałe na ręku. 

W przypadku, gdy Uczestnikiem Wydarzenia jest małoletni w wieku poniżej 18 lat, 

może on uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna 

prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy 

pierwszym wejściu na Wydarzenie w punkcie informacyjnym przekaże deklarację 

o odpowiedzialności za osobę małoletnią. Osoba dorosła może być opiekunem 

maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Wydarzeniu.  

 

 

 

 

 

 

 

Organizator wyznacza Strefy podziału Terenu Organizatora. 

 

Na Terenie Festiwalu oraz Terenie Organizatora zabrania się: 

a.  podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie 

przebiegu Wydarzenia; 

b.  używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania 

haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, 

w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym 

czy seksualnym; 

c.  wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów; 

d.  rzucania przedmiotami; 

e.  rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to 

niedopuszczalne; 

f. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami; 

g.  zaśmiecania; 

h.  blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych; 

i.  wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników. 

 

 

  

Osoby uczestniczące w imprezie  są zobowiązane zachowywać się w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, przestrzegać 

postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu: 



- posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych 

uczestników imprezy 

- posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych 

- wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych oraz tzw. 

"dopalaczy" 

- posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych 

lub puszkach metalowych na teren  

- profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer video 

- wprowadzania psów i innych zwierząt 

- prowadzenia jakiejkolwiek działalności bez autoryzacji organizatora. 

- używania dronów na terenie i nad terenem festivalu 

- osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane i będą usuwane z terenu 

imprezy. 

- służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu na imprezę 

lub usunięcia z terenu imprezy osób nie przestrzegających regulaminu, a w 

szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia przekazania Policji. 

- uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do 

wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób 

odpowiedzialnych za imprezę. 

 

-  Wszyscy uczestnicy wydarzenia w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych są 

zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych przez organizatora 

imprezy (przy użyciu nagłośnienia), bądź pracowników służb porządkowych. 

 

Polecenia te dotyczyć mogą: 
 

- opuszczenia terenu imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem 

sposobu zachowania się 

- przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu imprezy 

- zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo 

uczestnikom imprezy 

-  Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu imprezy, a w 

szczególności zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. 

 

 Ponadto zakazuje się: 

 

- wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nie przeznaczone do 

powszechnego użytku: płoty, parkany, ogrodzenia 

- wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników 

- rzucania wszelkimi  przedmiotami 

- prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej nie 

uzgodnionej z organizatorem imprezy. 

 

 Sprzedaż biletów 

 

1. Sprzedaż biletów odbywa się: 

a.  na stronie lasfestival.com 

b. w trakcie Imprezy przy wejściu na teren imprezy (jeśli bilety nie zostaną 

wyprzedane)  



     2. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez organizatora która 

wydrukowana jest na bilecie. Odsprzedawanie biletów jest niedozwolone. 

 

     3.  Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 

wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, 

rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, 

ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.” 

 

    4. Okazanie biletu nieautentycznego skutkować będzie odmową wstępu na imprezę. 

 

    5. Wstęp na imprezę wyłącznie za okazaniem biletu oryginalnego. Zniszczony bilet 

powoduje jego unieważnienie. 

 

    6. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień może być unieważniony przez Organizatora. 

Bez prawa do zwrotu należności. 

 

7. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

a.  nie posiadającym biletu łącznie z opaską na rękę, 

b. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających substancji, 

c. posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub 

substancje, o których mowa w rozdziale IV pkt 7 Regulaminu, 

d. przejawiającym jakiekolwiek formy przemocy i dyskryminacji, zachowującym się 

prowokacyjnie i niekulturalnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla 

bezpieczeństwa czy porządku Imprezy, 

e.  w odzieży sportowej lub niebezpiecznej (dres: spodnie lub bluza; buty o metalowych 

zakończeniach), 

f. posiadających gwizdki, trąbki i inne hałaśliwe gadżety, 

g.  których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację, 

h.  posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki, puszki itp.,)  

i.  posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, 

j.  nieposiadającym dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy lub 

paszportu) 

 

8. Wstęp na teren imprezy mają osoby legitymujące się odpowiednim biletem wraz z opaską  

lub identyfikatorem wraz z opaską wydaną przez organizatora. 

 

9. Wstęp na teren imprezy może uzyskać wyłącznie osoba, która w dniu imprezy ma 

ukończone 18 lat. By osoby młodsze (które ukończyły 16. rok życia) mogły wejść na teren 

festiwalu, muszą mieć ze sobą następujące dokumenty: 

 

a. dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) 

b.  ksero dowodu tożsamości rodzica (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) 

c. podpisana zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w imprezie, zawierająca wskazanie 

pod czyją opieką będzie ono na festiwalu (imię i nazwisko osoby pełnoletniej) 

 

Legitymacja szkolna lub studencka nie są dokumentami tożsamości i nie będą uznawane 

na bramkach. 

Dzieci do lat 7 pod opieką rodziców mają prawo do bezpłatnego wstępu na teren 

Imprezy. 



 

10. Jeśli w terminie Wydarzenia, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na określonym 

jej obszarze obowiązywać będą przepisy ustanawiające określone ograniczenia, nakazy lub 

zakazy dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 

SARS-CoV-2 w Polsce, Organizator zastrzega, że wstęp na wydarzenie będzie możliwy na 

podstawie przepisów ustanowionych przez właściwe organy Administracji Państwowej. 

 

Prawa i obowiązki uczestników imprezy. 

 

1. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do 

żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny 

wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę. 

 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych 

powodów, np. Siła Wyższa itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod względem 

artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. 

3. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na 

ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 

Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo 

narażone są kobiety w ciąży. 

4.  Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji i promocji/reklamy 

Imprezy oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Imprezy. Wizerunek 

osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych. 

 Reklamacje 

 

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Las Festival ul Letnia 6/34, 55-

050 Sulistrowiczki. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 

Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na 

Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży. 

2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę 

Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że 

wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze 

względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: 

warunki atmosferyczne – m.in. obfite opady deszczu i porywisty wiatr 

uniemożliwiający prace montażowe scen zgodnie z przepisami BHP, awarie lub 

zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, 

działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie 

formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

4.  Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

– na stronie internetowej www.lasfestival.com 

– przed wyznaczonymi wejściami na Teren Imprezy 



 

5. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem 

decyzje podejmuje organizator. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

7. Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy Las Festival 2023 


