
REGULAMIN 

uczestnictwa w Akademii Sztuk Przepięknych realizowanej w ramach Festiwalu 

Pol’and’Rock 2019 

organizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Kostrzynie n/Odrą 

w dniach 31 lipca 2019 r.-03 sierpnia 2019 r. 

1. Festiwal Pol’and’Rock jest miejscem stworzonym przez Fundację dla wymiany poglądów, 
ideologii i prezentowania różnych światopoglądów bez naruszania obowiązującego porządku 
prawnego. 

2. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, związki religijne lub wyznaniowe), firmy 
oraz osoby prywatne (zwane dalej „Organizacjami”), mogą brać udział w Festiwalu 
Pol’and’Rock 2019 (zwanym dalej „Festiwalem Pol’and’Rock”) po otrzymaniu zezwolenia 
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (zwanej dalej „Fundacją”) i ustaleniu 
dokładnego programu działań na Festiwalu Pol’and’Rock w ramach Akademii Sztuk 
Przepięknych (dalej zwanej „ASP”),  

3. Procedura zgłoszenia Organizacji na ASP: 
a. I etap – do 6 maja 2019 r. Organizacja musi dokonać zgłoszenia poprzez stronę 

internetową (link), w zgłoszeniu ujęte zostaną podstawowe dane Organizacji oraz 
wstępny pomysł na działania Organizacji na Festiwalu Pol’and’Rock. W terminie do 13 
maja 2019 r. Organizacje otrzymają informację czy dostają zgodę na udział w Festiwalu 
Pol’and’Rock.  

b. II etap – do 14 czerwca 2019 r. Organizacje muszą przesłać do Fundacji pełny program 
działań (w tym projekt stoiska oraz wszystkich materiałów, które będą rozprowadzane, 
bądź prezentowane na Festiwalu Pol’and’Rock).  
Wszelkie zmiany w programie muszą być uzgadniane z Fundacją.  
W przypadku, gdy program działań nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu lub z 
innych względów nie jest on w ocenie Fundacji odpowiedni, Fundacja cofa wcześniej 
wyrażoną zgodę na udział w Festiwalu Pol’and’Rock. 

4. Przekroczenie terminów wskazanych w pkt 3. jest podstawą do odrzucenia zgłoszenia. Jedynie 
w przypadkach szczególnych terminy te mogą zostać wydłużone. 

5. Organizacja zobowiązana jest do przedstawienia Fundacji sponsorów, których logotypy znajdą 
się na terenie stoiska (II etap zgłoszenia). Umieszczanie jakichkolwiek logotypów wymaga 
akceptacji Fundacji. 

6. Stoisko Organizacji musi być wyraźnie oznakowane w sposób przez nią zaprojektowany, ale 
pozostający w duchu kolorystyki Festiwalu Pol’and’Rock, estetyczny i nadający dodatkowy 
koloryt festiwalowemu miasteczku. 

7. Stoisko Organizacji będzie czynne w dniach 31 lipca – 3 sierpnia 2019 roku, w godzinach 
10:00-20:00. W szczególnych przypadkach godziny otwarcia stoiska mogą być dostosowane 
indywidualnie. 

8. Organizacja zobowiązana jest do powstrzymania się od odtwarzania muzyki oraz 
prowadzenia innych aktywności, które generują hałas, w godzinach 23:00 – 9:00. 

9. Organizacja  zobowiązana jest do przedstawienia efektów swojego uczestnictwa w Festiwalu 
Pol’and’Rock poprzez dostarczenie materiału zdjęciowego. Przesyłając materiał zdjęciowy 

Usunięto:  



Organizacja oświadcza, że uzyskała zgody na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych 
na zdjęciach przez Fundację oraz udziela Fundacji nieodpłatnie licencji niewyłącznej na czas 
nieoznaczony na publikację przekazanego materiału zdjęciowego. 

10. Organizacja ponosi wszelkie koszty swojego pobytu i uczestnictwa na Festiwalu Pol’and’Rock.  
11. Fundacja zapewnia Organizacjom dostęp do prądu – podłączenie do 230V z rozdzielni, do 

której Organizacje we własnym zakresie muszą podpiąć się przedłużaczami. 
12. Organizacja nie ma prawa odstępować swojego miejsca innym organizacjom ani współtworzyć 

stoiska wspólnego z innymi organizacjami bez uprzedniego uzgodnienia tego z Fundacją. 
13. Organizacja ma obowiązek dbać o wszelkie normy bezpieczeństwa w miejscu, gdzie prowadzi 

swoją działalność (przepisy BHP, przepisy przeciwpożarowe, przepisy SANEPID itd.). 
14. W ramach prowadzonej działalności na terenie Festiwalu Pol’and’Rock Organizacja nie ma 

prawa prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych. 
15. Fundacja nie wyraża zgody na prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej w ramach 

ASP (sprzedaż koszulek, gadżetów itp. lub usług). 
16. Fundacja wprowadza zakaz sprzedaży czy też rozdawania: koszulek, artykułów spożywczych, 

napojów, wszelkich używek, alkoholu, chemii gospodarczej i budowlanej (w szczególności 
klejów), materiałów pirotechnicznych i butli gazowych, przedmiotów niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia (tzn. takich które mogą być użyte do siłowego rozwiązywania konfliktów lub 
w przypadku ewentualnych bójek), gadżetów do palenia środków tytoniowych i odurzających 
oraz gadżetów oznakowanych symbolami Festiwalu Pol’and’Rock. 

17. Organizacja  zobowiązana jest do przestrzegania całkowitego zakazu używania, 
rozpowszechniania i sprzedawania wszelkiego rodzaju przyrządów emitujących dźwięki 
mogące zakłócić przebieg i rejestrację koncertów (np. wuwuzele, trąby, syreny, trąby na 
sprężone powietrze itp.). 

18. Fundacja wprowadza zakaz organizowania koncertów w ramach strefy Warsztatów ASP. 
19. W przypadku znalezienia przez służby porządkowe lub przedstawicieli Fundacji na stoisku 

Organizacji jakichkolwiek przedmiotów wymienionych w pkt. 14-16, zostaną one 
skonfiskowane bez prawa jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu, a stoisko zostanie 
zamknięte. 

20. Członkowie Organizacji oraz goście Organizacji (w tym prowadzący warsztaty) zobowiązani są 
do przestrzegania całkowitego zakazu używania i rozpowszechniania wszelkich używek oraz 
alkoholu. 

21. Organizacja zobowiązana jest do stosowania się do wszelkich poleceń służb porządkowych 
Festiwalu Pol’and’Rock. 

22. Po zakończeniu Festiwalu Pol’and’Rock Organizacja zobowiązana jest do posprzątania 
terenu swojej działalności. 

23. Organizacja najpóźniej do wtorku 30 lipca 2019 r. odbierze wyznaczone przez Fundację 
miejsce na swoje stoisko. 

24. Fundacja zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na udział Organizacji w Festiwalu 
Pol’and’Rock bez podawania przyczyny m.in. w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu. 
Organizacji nie przysługuje prawo odwołania od takiej decyzji Fundacji. 

25. Organizacja, która nie otrzyma zaproszenia do udziału w Festiwalu Pol’and’Rock, a będzie 
próbowała prowadzić na nim swoją działalność, może być potraktowana jako organizacja 
zakłócająca porządek Festiwalu Pol’and’Rock. 



26. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Akademii Sztuk Przepięknych realizowanej w ramach 
Festiwalu Pol’and’Rock jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 
regulaminu Festiwalu Pol’and’Rock. 

27. Niniejszy regulamin jest publikowany na stronach internetowych Fundacji. 


