Regulamin Festiwal Refresh
1. Festiwal Refresh organizowany jest przez Duszpasterstwo Młodzieży KChB w RP.
2. Festiwal odbywa się w dniach 24-27 sierpnia 2017 r. na terenie Ośrodka
Konferencyjno-Rekolekcyjnego w Warszawie-Radość przy ul. Szczytnowskiej 35-39.
3. Bilet na Festiwal uprawnia do przebywania na terenie Ośrodka oraz uczestnictwa we
wszystkich wydarzeniach w czasie określonym na bilecie.
4. Ośrodek otwarty jest dla uczestników Festiwalu od 24 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00
do 27 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00.
5. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Festiwalu Refresh
wyłącznie za pozwoleniem rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Noszenie identyfikatora jest obowiązkowe. Identyfikator należy nosić w widocznym
miejscu oraz okazywać bez wezwania oraz na każde żądanie ochrony lub
Organizatora.
7. Uczestnicy Festiwalu Refresh będą mieli do dyspozycji dwa pola namiotowe –
oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. W namiotach przebywać mogą osoby wyłącznie tej
samej płci.
8. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz spożywania, rozprowadzania i
posiadania tytoniu, alkoholu, narkotyków i wszelkich innych środków odurzających.
9. Osoby odurzone lub nietrzeźwe nie będą wpuszczane na teren Ośrodka.
10. Zabrania się wnoszenia na teren Ośrodka, a tym bardziej używania, jakichkolwiek
narzędzi mogących stanowić zagrożenie życia lub zdrowia osób przebywających w
Ośrodku.
11. Ochrona i Organizator mają prawo do kontroli osobistych rzeczy uczestników i
konfiskaty środków wymienionych w pkt 6 i 8.
12. Zabrania się okazywania jakichkolwiek objawów agresji i przemocy, również słownej.
13. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, happeningów, prezentacji
lub prowadzenia wszelkich działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych
bez zgody Organizatora.
14. Poszczególne części Festiwalu mogą być rejestrowane. Uczestnictwo w imprezie jest
jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie zgody na wykorzystanie wizerunku
uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej oraz w nagraniach utrwalonych podczas
imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub
niekomercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych,
optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych).
15. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz wchodzenia na scenę oraz na wszelkie
zabudowania techniczne lub pomieszczenia oznaczone „Wstęp wzbroniony“.
16. Uczestnik odpowiada samodzielnie za szkody przez niego wyrządzone wobec innych.
17. Osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu będą usuwane z Ośrodka przez
ochronę lub Organizatorów bez prawa do uczestniczenia w Festiwalu. Koszty biletu
nie będą zwracane.
18. Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione przez
uczestników na terenie Ośrodka.
19. Organizator ma prawo odwołać pojedyncze wydarzenia (koncerty, warsztaty) z
programu festiwalowego lub zmienić ich datę lub czas.
20. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator nie jest zobowiązany do żadnej
rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem ceny biletu.
21. Niniejszy Regulamin nie uchybia postanowieniom Regulaminu Ośrodka
Konferencyjno-Rekolekcyjnego w Warszawie-Radość.

