REGULAMIN FESTIWALU TAŃCA “NAVY ZOUK” 2022
Regulamin adresowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywały na
terenie, na którym przeprowadzany jest festiwal. Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu w
czasie jego trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa przebiegu festiwalu oraz
uregulowanie praw i obowiązków uczestników festiwalu w związku z nabyciem biletu wstępu.

1. Organizator:
Organizatorem festiwalu jest “Salsowisko.pl Anna Grzybowska” z siedzibą w Gdańsku, ul. Obr.
Westerplatte 25/9
www.navyzouk.pl
2. Termin i miejsce wydarzenia:
19-22 sierpień 2022,
Sala Koncertowa Portu Gdynia,
ul. Rotterdamska 9, budynek ZMPG S.A., Gdynia
3. Cel wydarzenia:
- integracja środowiska tanecznego poprzez warsztaty tańca oraz wspólne spędzanie czasu
- popularyzacja tańca jako formy sportu i aktywnego wypoczynku
- szerzenie kultury tańca
- poprawa kondycji fizycznej uczestników
4. Biuro organizacyjne:
koordynator festiwalu: Salsowisko.pl Anna Grzybowska,
mail: team@navyzouk.pl
5. Pojęcia używane w regulaminie:
- "Bilet" oznacza indywidualną (tj. dla wyłącznie jednej osoby) zgodę wejścia na festiwal, który przy
pierwszym wejściu na teren festiwalu podlega wymianie przez Organizatora na Identyfikator
(opaskę)
- “Festiwalowa Opaska” oznacza identyfikator (opaskę) wydawany przez organizatora
posiadaczowi biletu, przy pierwszym wejściu na teren festiwalu; Identyfikator będzie miał postać
opaski umieszczonej na ręce w taki sposób, by mogła być noszona przez cały okres trwania
festiwalu, a której wzór ustala Organizator. Z identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba.
Brak opaski skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w festiwalu.
- “Teren festiwalu” oznacza pomieszczenia w budynku Portu Gdynia S.A., przy ulicy
Rotterdamskiej 9.
- "Uczestnik" oznacza osobę pełnoletnią, uczestniczącą w festiwalu po dokonaniu rejestracji,
uiszczeniu opłaty za bilet wstępu i posiadającą opaskę.
- “Fullpass” oznacza bilet wstępu na część dzienną oraz część wieczorną festiwalu. Część dzienna
pozwala na uczestnictwo w warsztatach tanecznych. Część wieczorna pozwala uczestnikowi na
wejście na dedykowaną festiwalowi salę taneczną (dyskotekę). Fullpass składa się z Partypass-a
oraz Workshoppass-a.
- “Partypass” oznacza bilet wstępu na część wieczorną festiwalu. Część wieczorna zezwala na
wejście na dedykowaną festiwalowi salę taneczną (dyskotekę).

-

“Workshoppass” - oznacza bilet wstępu na część dzienną festiwalu. Cześć dzienna zezwala na
udział w warsztatach tanecznych na terenie festiwalu.

6. Warunki rejestracji i uczestnictwa:
- Aby uczestniczyć w festiwalu konieczne jest dokonanie rejestracji poprzez formularz
zgłoszeniowy
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSyeYanvmXJu0mTeMDx8X_G7bwAIp-fIXqBZ0YX
DZB7QNP9w/viewform) oraz opłacenie biletu zgodnie z informacją z punktu 7
- Zapisując się na zajęcia/warsztaty podczas festiwalu, uczestnik jest świadomy własnego stanu
zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje uczestników podczas festiwalu.
7. Warunki zakupu biletu:
- Po wypełnieniu formularza uczestnik otrzyma informację z numerem konta do przelewu za
wybraną opcję biletu
- Cennik biletów dostępny jest na stronie www.navyzouk.pl
- Ze względu na politykę zachowania równych proporcji płci wśród uczestników organizatorzy
zastrzegają sobie prawo wstrzymania zapisów dla danej płci na wybraną formę biletów i
utworzenia listy rezerwowej osób oczekujących
- Płatność za festiwal odbywa się tylko i wyłącznie poprzez przelew na konto bankowe.
- Płatności i rejestracja mogą zostać zatrzymane na dwa tygodnie przed festiwalem.
- Po dokonaniu przelewu organizator nie będzie wysyłać potwierdzenia mailowego o dokonanej
płatności, dokonanie przelewu poprzedzone zgodą na rejestrację jest równoznaczne z
otrzymaniem biletu
- Na prośbę uczestnika możemy wysłać pocztą elektroniczną fakturę VAT po uprzednim podaniu
danych do faktury
8. Warunki otrzymania identyfikatora i wstępu na wydarzenie:
- Przy pierwszym wejściu na teren festiwalu uczestnikowi zostanie wydana opaska, którą jest
zobowiązany nosić na ręce przez cały czas przebywania na terenie festiwalu
- Opaska zostanie wydana po sprawdzeniu tożsamości - konieczne będzie okazanie do wglądu
dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy
9. Warunki rezygnacji z udziału:
- Organizator informuje, że nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za bilet jeżeli uczestnik zrezygnuje
z uczestnictwa po jego opłaceniu
- Do dnia 12.08.2022 możliwe będzie przepisanie biletu na innego uczestnika po skontaktowaniu
się z organizatorem drogą mailową z zachowaniem formy biletu (fullpass na fullpass, partypass
na partypass). Organizator w pierwszej kolejności do przepisania biletu uwzględniać będzie
osoby z listy rezerwowej.
- Osoba, która będzie brała udział w zamian za rezygnującego uczestnika zobowiązana jest
wypełnić formularz rejestracyjny
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSyeYanvmXJu0mTeMDx8X_G7bwAIp-fIXqBZ0YX
DZB7QNP9w/viewform ) z zaznaczeniem w uwagach zamian za kogo została przepisana

10. Sprawy organizacyjne:

-

-

-

-

-

-

-

Wydawanie opasek przed oraz w trakcie festiwalu odbędzie się w wyznaczonym przez
organizatora miejscu, w godzinach przekazanych przed rozpoczęciem samego festiwalu i
podanych do wiadomości uczestników
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie wydarzenia
W przypadku podejrzenia o podanie nieprawidłowych danych lub oddanie opaski osobie
nieuprawnionej organizator zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających
tożsamość, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do usunięcia osoby z terenu
wydarzenia i odmówienia możliwości udziału w innych wydarzeniach tworzonych przez
organizatora.
Zabrania się używania rekwizytów, materiałów pirotechnicznych oraz substancji, które mogą
stwarzać zagrożenie dla uczestników lub zabrudzić, czy uszkodzić środki trwałe na terenie
festiwalu.
Nie spełnienie warunków regulaminu pozbawia uczestnika festiwalu możliwości dalszego w nim
uczestniczenia.
Ramowy program festiwalu zostanie podany do dnia wydarzenia na stronie festiwalu
Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu festiwalu do celów promocji,
dokumentacji, a także reklamy festiwalu podczas kolejnych jego edycji. Wizerunek osób
przebywających na festiwalu może zostać utrwalony i rozpowszechniony dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na zasadach
przewidzianych przez prawo, a w szczególności zasadach odnoszących się do
rozpowszechniania wizerunku na zdjęciach i/lub filmach (utwory audiowizualne) zamieszczanych
w internecie na portalach społecznościowych (wizerunek jako element tła/całości utrwalanego
planu). Uczestnik festiwalu decydując się na udział w festiwalu wyraża zgodę na utrwalanie i
eksploatację jego wizerunku zgodnie z powyższym.
Organizator informuje, że osoby przebywające na festiwalu będą przebywały w strefie głośnych
dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Tym samym uczestnik decydując się na
udział deklaruje, że bierze w nim udział dobrowolnie
Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z uczestnikami drogą mailową lub telefoniczną w
celu zapewnienia lepszej jakości usług, zapewnienia bezpieczeństwa lub przekazania nowych
informacji dotyczących wydarzenia
Warsztaty taneczne prowadzone będą w języku angielskim
Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator

11. Postanowienia w związku z sytuacją epidemiologiczną:
- Organizator zapewnia związane z aktualnymi przepisami i regulacjami prawa środki
bezpieczeństwa
- Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa polskiego obowiązujących w
Polsce w dniach festiwalu
- Uczestnik w związku z obecną sytuacją pandemiczną bierze udział w wydarzeniu na własną
odpowiedzialność
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zachorowania osób biorących udział w
wydarzeniu
- Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu zobowiązuje się do monitorowania stanu swojego zdrowia i
w razie wystąpienia gorączki, kaszlu, objawów infekcji poinformowania o tym fakcie
organizatorów
- Osoby z gorączką, kaszlem lub objawami infekcji nie zostaną wpuszczone na teren festiwalu lub,
jeśli objawy te ukażą się podczas trwania wydarzenia, zostaną odizolowane od pozostałych
uczestników

-

Na teren festiwalu nie zostaną wpuszczone osoby z pozytywnym wynikiem ‘covid-19’ lub osoby
przechodzące kwarantannę
Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania organizatorów, jeśli w ciągu 14 dni po zakończeniu
wydarzenia otrzymałby pozytywny wynik testu ‘covid-19’
Uczestnik zobowiązuje się przekazać organizatorowi dane kontaktowe na czas 1 miesiąca
W przypadku obawy o swoje zdrowie lub braku możliwości przybycia na wydarzenie uczestnik
może przenieść bilet na przyszłą edycję wydarzenia, po wcześniejszym powiadomieniu
organizatora do dnia 12 sierpnia 2022

12. Regulamin RODO:
Znajduje się na stronie www.navyzouk.pl
13. Wydarzenia poza kontrolą organizatora:
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktorów, DJów oraz programu wydarzenia w
przypadku zdarzeń losowych
- W przypadku mało prawdopodobnej konieczności odwołania wydarzenia, ze względu na sytuację
poza naszą kontrolą, organizator dokona zwrotu za opłacone bilety. Organizator nie ponosi
jednak odpowiedzialności finansowej za opłacone przez uczestnika koszta podróży,
zakwaterowania lub inne poniesione koszta
14. Postanowienia końcowe:
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
- Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej Festiwalu www.navyzouk.pl oraz w
punkcie informacyjnym na terenie festiwalu;
- Korespondencję do organizatora kieruje się na adres wskazany w punkcie 4 adres, drogą
mailową
- Służby porządkowe, informacyjne i Portowa Straż Pożarna mogą wydawać własne instrukcje
bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustaw oraz przepisów
obowiązującego prawa na terytorium RP
- Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku.

