
REGULAMIN FESTIWALU
UNITY HIP HOP FESTIVAL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Festiwalu jest Bueno Unity, Tartakowa 107, Borowianka, NIP: 5742046394 („Organizator”).
2.  Festiwal „UNITY HIP HOP FESTIVAL”, opisany w Regulaminie, zwany jest dalej „Festiwalem”.
3. Data Festiwalu: 28-31.07.2022 r. Miejsce Festiwalu: Borowianka, Tartakowa 107.
4.  Regulamin określa zasady udziału w Festiwalu i obowiązuje wszystkich jego Uczestników.
5.  Festiwal nie ma charakteru imprezy masowej, w której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o 
bezpieczeństwie imprez masowych.

II. ZASADY UDZIAŁU

1.  W Festiwalu mogą wziąć wyłącznie osoby posiadające ważny bilet, nabyty za pośrednictwem biletomat.pl lub też 
bezpośrednio u Organizatora, w czasie trwania Festiwalu (dalej jako „Uczestnicy”). Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest okazać 
Organizatorowi bilet na każde żądanie. Brak możliwości okazania biletu upoważnia Organizatora do odmowy udziału w Festiwalu. 
Każdy Uczestnik otrzymuje opaskę, którą zobowiązany jest nosić na nadgarstku  przez cały okres Festiwalu. 
2. W Festiwalu biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, z zastrzeżeniem zdania następnego. W Festiwalu mogą wziąć także 
udział osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia i które będą przebywać pod stałą opieką pełnoprawnego opiekuna / 
rodzica. Udział w zawodach i warsztatach możliwy jest dla osób które ukończyły 16 rok życia,  wysłały potwierdzenie przybycia z 
opiekunem oraz zgłoszenie do zawodów i zostały zakwalifikowane.
3.  Organizator może odmówić udziału w Festiwalu lub jest uprawniony do usunięcia z Festiwalu każdej osoby, która nie 
przestrzega któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a nadto: znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających, którzy swoim zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłócają przebieg Festiwalu lub niszczą 
oznakowania, sprzęt lub innego rodzaju mienie, także zieleń, należące do Organizatora lub innych osób przebywających na terenie 
Festiwalu. Usunięcie z Festiwalu nie uprawnia do domagania się zwrotu ceny za bilet. 
4.  Teren Festiwalu będzie podzielony na sektory (strefy): 1) pole namiotowe, 2) strefa koncertowa, 3) strefa dzienna, 4) 
strefa gastro oraz 5) strefa chill. Uczestnik ma możliwość wejścia do danej strefy Festiwalu, w zależności od rodzaju nabytego biletu, 
po okazaniu Służbom porządkowym Organizatora opaski. Zakazuje się wstępu do miejsc oznaczonych jako „Obsługa”, „Organizator”, 
„Backstage” „Zakaz wstępu” lub inne, które są przeznaczone wyłącznie dla obsługi, organizatorów, czy artystów. Zakazane jest 
również opuszczanie strefy wyznaczonej jako teren Festiwalu w inny sposób, aniżeli przez wyznaczone miejsca (bramy).
5.  Parkowanie pojazdów jest możliwe wyłącznie w miejscach wskazanych przez Organizatora, wyraźnie oznaczonych jako 
parking. Wjazd pojazdów na teren pola namiotowego możliwy jest jedynie dla posiadaczy kamperów. Przy czym wjazd i wyjazd 
pojazdów z pola namiotowego jest możliwy wyłącznie w dniu rozpoczęcia i zakończenia Festiwalu i po wcześniejszym zgłoszeniu tego 
obsłudze parkingowej i organizatorowi. Ze względów bezpieczeństwa zakazuje się poruszanie jakimikolwiek pojazdami na terenie 
Festiwalu. Z uwagi na charakter Festiwalu, to Organizator nie zapewnia bezpieczeństwa Uczestnikom, ani też nie zapewnia opieki, 
dozoru lub ochrony mienia Uczestników.
6.  Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z sanitariatów zgodnie z przeznaczeniem. Zakazane jest zaśmiecanie lub 
niszczenie sprzętu, urządzeń znajdujących się na terenie Festiwalu, a także zieleni.
7.  Na teren Festiwalu zakazuje się wnoszenia alkoholu oraz środków odurzających, a także jakichkolwiek urządzeń lub 
sprzętu zagrażających zdrowiu lub mieniu innych osób przebywających na terenie Festiwalu (broń, ostre narzędzia, szklane butelki).
8.  Ze względów bezpieczeństwa, na terenie Festiwalu wprowadza się zakaz wprowadzania jakichkolwiek zwierząt. Nadto, 
zakazuje się używania otwartego ognia, w tym rozpalania ognisk i grillowania (poza miejscami do tego wyraźnie wskazanymi) oraz 
korzystania z substancji łatwopalnych oraz palenia tytoniu w strefach (miejscach) objętych zakazem.
9. Uczestnik Festiwalu nie może dokonywać jakiejkolwiek sprzedaży lub oferować jakichkolwiek towarów lub usług, 
niezależnie czy mają charakter odpłatny czy nieodpłatny.

III. POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu nie ma wpływu na 
ważność i wykonalność pozostałych jego postanowień.
2. Każdy z uczestników Festiwalu ponosi odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za działania i zaniechania Uczestników lub innych osób przebywających na terenie Festiwalu. 
3. Organizator może zmienić zasady Festiwalu określone w Regulaminie w każdym czasie, a także zmienić program Festiwalu, 
co następuje poprzez wywieszenie informacji lub tablicy na terenie Festiwalu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługują 
względem Organizatora żadne roszczenia.
4. Organizator jest uprawniony do odstąpienia od przeprowadzenia Festiwalu, jego przerwania lub zmiany przebiegu z 
ważnych powodów, w każdym czasie, co następuje przez poinformowanie Uczestników. W takim przypadku Uczestnikowi nie 
przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia. Jeżeli okoliczności opisane w zdaniu poprzedzającym następują z przyczyn 
zależnych od Organizatora, to Organizator zwróci Uczestnikom wyłącznie opłaty za bilety.
5. Organizator utrwali przebieg Festiwalu na potrzeby promocji Festiwalu i innych przedsięwzięć Organizatora, w tym 
pozyskiwania sponsorów. Każdy Uczestnik imprezy wyraża zgodę na utrwalania i rozpowszechnianie wizerunku, w tym w mediach 
społecznościowych, dla celów opisanych w zdaniu poprzedzającym. Wykorzystanie wizerunku Uczestnika następuje nieodpłatnie.
6. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych określa Załącznik do Regulaminu.
7. Regulamin nie podlega jakiemukolwiek kopiowaniu, rozpowszechnianiu lub wykorzystywaniu, bez uzyskania uprzedniej i 
pisemnej zgody Organizatora.


