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Abra Zouk Festiwal 2019
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Festiwalu Abra Zouk Festival 2019, (zwany dalej „Festiwalem”) jest Studio Tańca Agnieszka
Abraham z siedzibą przy ul. Długiej 44/50, 00-241 w Warszawie o numerze NIP 5842406455, zwany dalej
„Organizatorem”
2. Festiwal odbywa się w Butelkowni - Centrum eventowym Koneser przy ul. Plac Konesera 3, 03-736
Warszawa w dniach: 27.09.19 – 29.09.19 (zwanym dalej „Butelkownią”)
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na Terenie,
na którym przeprowadzony jest Festiwal. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu
obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Festiwalu poprzez określenie zasad zachowania się osób
obecnych na Festiwalu, korzystania przez nie z Terenu, na którym przeprowadzany jest Festiwal i korzystania z
urządzeń znajdujących się na Terenie. Ponadto celem regulaminu jest uregulowanie praw i obowiązków
uczestników Festiwalu w związku z nabyciem Biletu wstępu na Festiwal.
5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Bilet” oznacza indywidualną opaskę na rękę uprawniającą do wychodzenia i wchodzenia na Teren
Festiwalu dowolną liczbę razy;
„Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia
powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Festiwalu, w tym do
kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Festiwalu. Członkowie Służb Porządkowych i
Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy,
numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
„Teren Festiwalu” oznacza wygrodzony teren, na którym przeprowadzony jest Festiwal lub inne miejsce, na
którym Festiwal może zostać przeniesiony z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej
wiadomości przed Festiwalem. Teren Festiwalu podzielony zostanie na sektory, do których dostęp określony
będzie przez Organizatora w niniejszym regulaminie;
„Uczestnik Festiwalu” oznacza osobę uczestniczącą w Festiwalu na podstawie ważnego Biletu, zaproszenia
lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba pełnoletnia lub
osoba małoletnia będąca pod opieką osoby dorosłej. Osoba małoletnia przebywa tylko i wyłączne na
odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla siebie, jak i
osoby małoletniej.

2. SPRZEDAŻ BILETÓW ORAZ WSTĘP NA TEREN IMPREZY
1. Sprzedaż Biletów odbywa się:
- sprzedaż internetowa – https://www.abra-studio.pl/abra-zouk-festival/
- sprzedaż przed wejściem do Butelkowni w trakcie Festiwalu (o ile wszystkie Bilety nie zostaną
wcześniej wyprzedane)
2. Ilość uczestników Festiwalu jest ograniczona. Organizator ma prawo zakończyć zapisy jeśli ilość uczestników
osiągnie maksymalną, dopuszczalną liczbę. Wówczas osoba zgłaszająca chęć udziału w Festiwalu poprzez
formularz zgłoszeniowy otrzyma maila zwrotnego z informacją o braku miejsc. Osoby, które w międzyczasie
opłacą udział w Festiwalu, otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
3. Cennik zawiera opłatę za uczestnictwo w zajęciach i imprezach. Wszelkie inne opłaty dotyczące
zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym
zakresie.
4. O przysługujących cenach promocyjnych w ramach określonych progów cenowych decyduje data wpłynięcia
opłaty na konto Organizatora.
5. Opłat można dokonywać przelewem na konto wskazane w mailu zwrotnym otrzymanym po wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego. Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz adresem email.
6. Rezygnacja z imprezy możliwa jest tylko poprzez zmianę nazwiska i imienia właściciela. Nie zapewniamy
zwrotów pieniędzy. Zmiany nazwiska właściciela można dokonywać maksymalnie do 31.08.2019 roku
wysyłając informację na: abrazoukfestival@gmail.com. W mailu powinny być podane pełne dane nowego
uczestnika tj. imię i nazwisko, mail, telefon kontaktowy, staż taneczny, miasto, kraj.
7. Wstęp oraz przebywanie na Terenie Festiwalu przysługuje tylko osobie posiadającej opaskę, stanowiącą Bilet
wstępu na czas trwania Festiwalu. Opaska zostanie wydana przez Organizatora na podstawie zgodności danych z
dowodu tożsamości, prawa jazdy lub paszportu oraz danych z listy uczestników. Opaska powinna być
nieuszkodzona oraz umocowana na trwałe na ręku. W przypadku uszkodzenia opaski, należy niezwłocznie udać

nieuszkodzona oraz umocowana na trwałe na ręku. W przypadku uszkodzenia opaski, należy niezwłocznie udać
się do Organizatora, który wyda duplikat opaski na podstawie zgodności dowodu tożsamości lub paszportu oraz
danych z listy uczestników.
8. Organizator ostrzega, że okazanie przez Uczestnika Festiwalu Biletu nieautentycznego, skutkować będzie
odmową wstępu na Imprezę.
9. Organizator Festiwalu może odmówić wstępu na Festiwal oraz przebywania na niej osobom:
a) nie posiadającym Biletu,
b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w
rozdziale III pkt 6 Regulaminu,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla
bezpieczeństwa czy porządku Imprezy,
d) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty,
e) nieposiadającym dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu).
III ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE FESITWALU
1. Organizator wyznaczy strefy do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla gości i służb
organizatora.
2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Festiwalu oraz porządek podczas trwania
Festiwalu, poprzez m.in.:
a) służby porządkowe i informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i informacyjnymi
organizującego pracę służb porządkowych i informacyjnych.
3. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są
stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.
Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się w Butelkowni zobowiązani są
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych, a w szczególności
przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie
oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie
Festiwalu, itp.
5.Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Festiwalu zobowiązane są do posiadania przy sobie ważnego Biletu
wstępu w postaci opaski lub identyfikatora.
6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, środków odurzających
lub substancji psychotropowych.
7. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,
są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku
takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Festiwalu,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają
przedmioty, o których mowa w rozdziale III pkt. 6 Regulaminu,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia
Festiwalu.
8. Służby Porządkowe i Informacyjne są zobowiązane usunąć z Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
9. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą
być wyposażeni m.in. w: ręczne wykrywacze metalu, środki przymusu bezpośredniego, wzory Biletów,
identyfikatorów i zaproszeń, inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
10. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Festiwalu członek Służb Porządkowych i Informacyjnych
dokonuje przez: sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet w postaci opaski, zaproszenia lub identyfikatora,
porównania okazanego dokumentu ze wzorem.
11. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie
i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia
na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania
Festiwalu.
12. Osobom, którym - zgodnie z Regulaminem lub Ustawą – odmówiono wstępu na Festiwal lub przebywania
na nim nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.
13. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego.
IV PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Zakupiony Bilet nie podlega zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu bez
wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania
wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny Biletu uczestnictwa wstępu na Festival.
2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Festiwalu z uzasadnionych powodów, np. Siła
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Wyższa itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej
konsultacji i rekompensaty.
3. Uczestnik Festiwalu lub inna osoba przebywająca na Terenie Festiwalu mogą być narażeni na ciągłe
przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Festiwalu uczestniczą
w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
4. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Imprezy oraz innych
przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy
może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.
5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dobrowolnie podane dane będą przetwarzane w celu
wykonania usługi określonej w niniejszym regulaminie. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i
gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez
Organizatora punktach sprzedaży.
2. Status sponsora Festiwalu przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że
może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w
szczególności: warunki atmosferyczne – m.in. obfite opady deszczu i porywisty wiatr uniemożliwiający prace
montażowe scen zgodnie z przepisami BHP, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie
formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej https://www.abra-studio.pl/abra-zouk-festival/
przed wyznaczonymi wejściami na Teren Festiwalu, u organizatora.
5. Zgłoszenie udziału w Festiwalu oraz przebywanie na jego terenie jest równoznaczne z przyjęciem do
wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
6. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę
zapewnienia prawidłowego przebiegu Festiwalu oraz bezpieczeństwa jego uczestników.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

