REGULAMIN IMPREZY pod nazwą:
"Oleśnicki Festiwal Cyrkowo - Artystyczny"
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, ustanawia się niniejszy
regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), o następującej treści:
1. Regulamin, wydany przez organizatora tj. przez „Fundację OFCA” z siedzibą
ul. Sejmowa 1/5, 56-400 Oleśnica, KRS 559954, NIP 9112010907 (zwanego dalej:
„Organizatorem”),
dotyczy imprezy pod nazwą: "Oleśnicki Festiwal Cyrkowo - Artystyczny", która
odbędzie się w dniach od 11 do 13 sierpnia 2017 roku w Oleśnicy (zwanej dalej:
„Festiwalem”).
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Festiwalu poprzez
określenie zasad zachowania się osób na nim obecnych.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą
przebywać w miejscach, w których przeprowadzany jest Festiwal. W związku
z powyższym każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy
obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Wydarzenia odbywające się podczas Festiwalu mają charakter bezpłatny
(w przypadku niektórych wydarzeń obowiązywać może bezpłatna wejściówka).
Odpłatny bilet wstępu obowiązuje jedynie na pole namiotowe oraz taśmy highline.
4. Bilety wstępu sprzedawane są wyłącznie w punkcie rejestracji zlokalizowanym na
oleśnickim Zamku w godzinach jego otwarcia. Podczas zakupu biletów osoba
nabywająca bilet wstępu powinna posiadać i okazać dowód osobisty.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż Administratorem
danych osobowych uczestników Festiwalu jest Organizator. Dane osobowe uczestników
Festiwalu przetwarzane będą w związku z rejestracją uczestników Festiwalu,
organizacją Festiwalu oraz w celach statystycznych i nie będą udostępniane innym
odbiorcom. Uczestnik Festiwalu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania. Podanie Organizatorowi Festiwalu danych osobowych jest
dobrowolne.
6. Po zakupie biletu wstępu zarówno na pole namiotowe jak i na taśmy highline
uczestnikom Festiwalu wydawana jest opaska w odpowiednim kolorze uprawniająca do
wejścia na pole namiotowe lub na taśmy highline (różne kolory dla uczestników pola
namiotowego oraz osób korzystających z taśm highline). Każdorazowe wejście na pole
namiotowe lub taśmy highline przysługuje uczestnikom z nieuszkodzonymi opaskami
umocowanymi na trwałe na ręce uczestnika.
7. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą uczestniczyć w Festiwalu na
podstawie zgody opiekuna prawnego dostarczonej podczas rejestracji w punkcie
informacyjnym Festiwalu.
8. W przypadku, gdy Uczestnikiem Festiwalu jest osoba, która nie ma ukończonych
16 lat, może ona uczestniczyć w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która
przy pierwszym wejściu na Festiwal w punkcie informacyjnym podpisze deklarację
o odpowiedzialności za osobę małoletnią.

9. Organizator może odmówić wejścia na pole namiotowe i taśmy highline osobom,
które nie dokonały rejestracji w punkcie informacyjnym Festiwalu i nie posiadają
ważnej opaski lub też nie chcą okazać opaski przy wejściu.
10. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na jego terenie
obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na Festiwalu. Zakazane jest niszczenie sprzętu znajdującego się na terenie
Festiwalu. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na jego
terenie zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora i Ochrony.
11. Ochrona Festiwalu lub Organizator mogą usunąć z terenu Festiwalu osoby, które
swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie
z Regulaminem.
12. Organizator może odmówić uczestnictwa w Festiwalu:
a) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe,
c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa.
13. Organizator zapewnia osobom obecnym na Festiwalu bezpieczeństwo oraz
porządek, m.in. poprzez:
a) zapewnienie Ochrony Festiwalu w wyznaczonych miejscach, szczególnie przy polu
namiotowym w godzinach od 22:00 do godz. 10:00,
b) udostępnienie punktów pomocy medycznej,
c) poinformowanie Policji i Straży Pożarnej o organizowanym Festiwalu i współpracy
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa,
14. Zabrania się prowadzenia bez pozwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na
terenie Festiwalu.
15. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody czy
też uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą powstać w związku z uczestnictwem w Festiwalu
przez uczestnika, zarówno wobec uczestnika jak i osób trzecich. Odpowiedzialność ta
obciąża w całości uczestnika.
16. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na
terenie Festiwalu przez jego uczestników oraz inne osoby przebywające na terenie
Festiwalu
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub skrócenia Festiwalu, a także
zmian w programie bez wcześniejszego uprzedzenia w szczególności w przypadku
załamania pogody czy awarii sprzętu.

19. W kwestiach spornych głos decydujący i ostateczny leży po stronie Organizatora.
20. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie,
fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zdjęć oraz wykorzystywanie
wizerunku uczestnika dla celów publikacjach na stronach internetowych, publikacjach
pisemnych, materiałach promocyjnych Organizatorów.
21. Uczestników pola namiotowego i użytkowników taśm highline obowiązują ponadto
inne właściwe Regulaminy tj. Regulamin pola namiotowego, Regulamin OFCA Slackline
i Regulamin Open Stage Fire Show.
22. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej Festiwalu, tj. www.festiwalofca.pl
- w punkcie informacyjnym Festiwalu.

