REGULAMIN
Festiwalu hej! GODność
1. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Anapausis. Festiwal odbywa się na
terenie Ośrodka Anapausis (Gryżyna 51) w dniach 23 - 25 czerwca 2017.
Wszystkie informacje związane z Festiwalem znajdują się na stronie internetowej
Organizatora: www.hejgodnosc.pl
2. Warunkiem koniecznym udziału w Festiwalu jest przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa i porządku w miasteczku festiwalowym na terenie ośrodka
Anapausis.
3. Festiwal ma charakter ekumeniczny
4. Osoby wchodzące na teren Festiwalu winne są zapoznać się z przepisami
porządkowymi dotyczącymi tego terenu. Wejście na teren Festiwalu oznacza ich
bezwzględną akceptację.
5. Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, przed wejściem na teren
Festiwalu, w trakcie trwania Festiwalu oraz na stronie internetowej Festiwalu.
6. Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy Festiwalu zobowiązani są
do:
bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych oraz
organizatorów, zachowywania się w taki sposób, aby nie szkodzić, ani nie
zagrażać innym, bezzwłocznego poinformowania przedstawicieli służb
porządkowych w przypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia (pożar, wybryki
chuligańskie, bójki, kradzież, itp.), okazywania każdorazowo przy wejściu opaski
identyfikacyjnej.
7. Na teren Festiwalu zabrania się uczestnikom wnoszenia: broni wszelkiego
rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, pojemników do
rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, fajerwerków i innych
przedmiotów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, wszelkich środków
odurzających, narkotyków.
8. Przedmioty, których posiadanie jest zabronione (łańcuchy, kastety, noże,
materiały wybuchowe, kije, pałki itp.) podlegają konfiskacie.
9. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na teren Festiwalu

10. Zabronione jest:
- demolowanie urządzeń i wyposażenia,
- rzucanie wszelkich przedmiotów mogących spowodować obrażenia ciała innych
uczestników spotkania,
- samowolne rozpalanie przez uczestników ognisk na terenie Festiwalu
- przechodzenie oraz wchodzenie na wszelkie elementy infrastruktury Festiwalu
w tym: ogrodzenie, namioty, pagórki, drzewa, latarnie, słupy itp.
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami usytuowanymi na terenie
Festiwalu
11. W razie wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy
bezzwłocznie udać się punktu medycznego.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu spotkania osób nie
stosujących się do powyższych zasad i przepisów lub których obecność na
terenie Festiwalu jest z różnych powodów interpretowana jako źródło
zagrożenia.
13. W terminie od 23 do 25 czerwca 2017 roku podczas przebywania na terenie
ośrodka Anapausis zabrania się spożywania: napojów alkoholowych, narkotyków.
14. W przypadku stwierdzenia złamania pkt. 13, osoby niepełnoletnie zostaną
bezzwłocznie odtransportowane do domu na koszt rodziców lub opiekunów
prawnych, osoby pełnoletnie natomiast zostaną natychmiast wydalone z terenu
Festiwalu.
15. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane posiadać podpisana zgodę
rodziców/opiekunów prawnych na udział w Festiwalu (druk zgody jest do
pobrania na stronie Festiwalu). Osoby niepełnoletnie, nie będące pod opieką
rodziców/opiekunów prawnych i nie posiadające takiej podpisanej zgody - nie
będą wpuszczane na teren Festiwalu.
16. Przez cały czas trwania Festiwalu, osoby niepełnoletnie obowiązuje zakaz
koedukacji w zakwaterowaniu (domki i pole namiotowe).
17. Organizatorzy Festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty
wartościowe wnoszone na teren Festiwalu przez uczestników - telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne, laptopy, pieniądze, itp.
17. Na teren Festiwalu nie mają wstępu osoby:
- nie posiadające karty wstępu/opaski identyfikacyjnej na Festiwal,

- wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby
pirotechniczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia,
odmawiające przeglądania bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą w/w przedmioty,
- odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w
fotografię i adres,
- których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona.
18. Każda osoba zakłócająca Festiwal zostanie usunięta przez służby
porządkowe, a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji.
19. W wydzieloną strefę zamieszkania (domki, miasteczko namiotowe) wstęp
mają wyłącznie osoby zarejestrowane, na podstawie identyfikatora i dowodu
tożsamości.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed
rozpoczęciem oraz w trakcie trwania Festiwalu.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu
22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Festiwalu lub jego
przerwania w każdym momencie jego trwania, jeśli istnieje zagrożenie dla
porządku publicznego, zdrowia lub życia uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem
oraz w trakcie trwania Festiwalu.

Organizatorzy

