
Regulamin Uczestnictwa w wydarzeniu „Podolany Festiwal”, na terenie 
parkingu przed firmą SPAR przy ul. Druskiennickiej na Podolanach 

 

1. Organizatorem Projektu jest Rada Osiedla Podolany w Poznaniu, podwykonawcą Estrada 
Poznańska z siedzibą, ul. Masztalarska 8, 61 – 767 Poznań NIP: 777 00 02 010 (dalej: 
organizator), tel. +48 61 852 88 33, www.estrada.poznan.pl 

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie 
wizerunku w filmach i fotografiach wykonanych podczas Wydarzenia, które mogą zostać 
wykorzystywane w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora oraz Sponsorów i 
Partnerów. Udział w Wydarzeniu z dzieckiem jest równoznaczny z udzieleniem powyższej 
zgody w imieniu dziecka. 

3. Wydarzenia nie są imprezami masowymi w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 o 
bezpieczeństwie imprez masowych. 

4. Teren, na którym odbywa się Wydarzenie otwierany jest 15 minut przed rozpoczęciem 
Wydarzenia i zamykany dla uczestników po wejściu na Teren Wydarzenia ustalonej przez 
Organizatora liczby uczestników: 
• koncerty – 250 os.  

5. Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw Covid-19, które przy wejściu 
na teren imprezy złożą deklaracje pisemną, że są zaszczepieni. 

6. Na Terenie Wydarzenia miejsca należy zajmować zgodnie z zasadą pierwszeństwa obecności 
na Terenie Wydarzenia.  Podczas wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz opuszczania zajętego 
miejsca z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych, np. związanych z bezpieczeństwem uczestników 
oraz potrzeby skorzystania z toalety. 

7. Na Terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych 
(broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych), przedmiotów o dużych 
gabarytach (np. walizek), przedmiotów szklanych oraz wnoszenia i spożywania środków 
odurzających i psychotropowych.  

8. Na całym Terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia i korzystania z elektronicznych 
papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.  

9. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowujące się agresywnie nie 
będą wpuszczane na Teren Wydarzenia albo zostaną wyproszone. 

10. Pracownik obsługi Wydarzenia ma prawo odmówić wstępu na Teren Wydarzenia lub wyprosić 
osobę zachowującą się agresywnie, wulgarnie, w inny sposób zagrażający uczestnikom lub 
pracownikom.  

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zostawione na Terenie Wydarzenia. 
12. Na Terenie Wydarzenia obowiązują aktualne ogólne wytyczne dotyczące realizacji wydarzenia 

plenerowego, jak: 
• Obowiązek zachowania odstępu 1,5 m 
• Obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu na Teren wydarzenia, względnie używania 

rękawiczek jednorazowych  
• Obowiązek zakrywania nosa i ust na Terenie wydarzenia 

Powyższe dotyczy również pracowników obsługi Wydarzenia, w tym pracowników ochrony.  
13. Po zakończeniu Wydarzenia należy opuścić Teren Wydarzenia tak szybko jak to możliwe, 

kierując się instrukcjami przekazywanymi przez obsługę. 
 
Organizatorzy proszą o stosowanie się do powszechnie dostępnych zasad bezpieczeństwa, 
ostrożności i zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. 


