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1. Organizatorem imprezowych rejsów są: agencja C&C bookings kolektyw Szajse Records oraz 
firma Diamenton.

2. Sprzedaż biletów na rejsy, odbywa się na zasadzie przedpłaty. W przypadku gdy wszystkie 
bilety nie zostaną rozdystrybuowane w ramach przedsprzedaży, będą one dostępne także przed 
rejsem. Stosowne informacje na ten temat zostaną podane przez organizatora na stronie wydarzenia,
jak również będą dostępne w miejscu zbiórki.

3. Uczestnicy rejsu powinni stawić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej na 30 min przed 
planowaną godziną rozpoczęcia rejsu. Niestawienie się w miejscu zbiórki, w wyznaczonym czasie, nie
będzie podstawą do zwrotu płatności za bilet. Każdy uczestnik rejsu jest zobowiązany do okazania 
biletu (wydruk domowy). Brak biletu będzie skutkował odmową wejścia na statek.

4. Uczestnicy posiadający bilety na więcej niż jeden rejs danego dnia, powinni okazać w punkcie
zbiórki wszystkie posiadane wejściówki, tak by jednocześnie pobrać opaski na wszystkie wybrane 
rejsy. W innym przypadku, każdorazowo uczestnik będzie zmuszony do opuszczenia pokładu statku, 
by pobrać opaskę na kolejne rejsy.

5. Organizator zastrzega możliwość zmian w line-up i timetable imprezy. Ewentualne zmiany nie
będą podstawą do zwrotu płatności za bilet.

6. Organizator zastrzega możliwość nie wpuszczenia na pokład osób stwarzających zagrożenie 
dla pozostałych uczestników rejsu oraz osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków
odurzających. Osobie nie wpuszczonej na pokład, nie będzie zwrócona płatność za bilet. Osoby 
uczestniczące w rejsie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 
innych uczestników.

7. Na pokład można wnosić sprzęt nagrywający audio-video.

8. Na pokład nie można wnosić napojów alkoholowych oraz środków określanych przez polskie 
prawo jako nielegalnych.

9. W razie nie odbycia się imprezy lub odbycia się jedynie jej części z przyczyn niezależnych od 
Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania
wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu.

10. Rejsy będą rejestrowane przez system monitoringu oraz Organizatora. Uczestnictwo w rejsach
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji 
telewizyjnej oraz w nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w 
sposób komercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.)
i niematerialnych (transmisja danych).

11. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione 
na terenie statku bez dozoru właściciela.

12. Każdy uczestnik rejsu wchodzi na pokład statku na własną odpowiedzialność. W przypadku 
jakichkolwiek incydentów / wypadków nie zawinionych przez Organizatora – Organizator nie ponosi 
za nie żadnej odpowiedzialności.

13. Wejście na statek oraz zejście odbywa się wyłącznie po zacumowaniu statku do przystani i 
wyłożeniu trapu.

14. Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie wykonywać polecenia załogi statku oraz 
organizatorów związane z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku w czasie trwania rejsu od 
wejścia na statek do opuszczenia statku na przystanku docelowym.

15. Wejście na pokład statku jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów powyższego 
regulaminu.


