
 

Regulamin Edison Festival - Taste The Music  

I Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy uczestników Festiwalu  zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. „O bezpieczeństwie imprez masowych” (Dz. U. 2009, 

Nr. 62, poz. 504) oraz ustaw zmieniających w/w Ustawę (nazwanych dalej Imprezą). 

2. Organizatorem Edison Festival - Taste The Music jest Good Taste Production Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu, ul. Dziewińska nr 59 01-066, 60-178 Poznań; wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców pod nr KRS 0000504906, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7792421062; REGON: 

302692642 (dalej jako „Organizator”). 

3. Impreza odbywa się w dniach 21-22 lipca 2018 roku w Baranowie na terenach należących 

do hotelu Edison.  

4. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu 

oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza. 

5. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

6. Organizator rości sobie prawo do utrwalania przebiegu Imprezy za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody 

Uczestnika. 

7. Organizator rości sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy profesjonalnego 

aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio – wideo. 

8. Poza podmiotami posiadającymi wyraźne upoważnienie Organizatora lub Hotelu, na Terenie 

Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej 

lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem lub Hotelem, a nadto działalności 

promocyjnej, reklamowej. Zabronione jest prowadzenie na Terenie Imprezy jakichkolwiek 

zbiórek pieniędzy, kwest oraz zbiórek podpisów. W przypadku naruszenia powyższego 

zakazu Organizator zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania 

sądowego. 

II Uczestnictwo w Imprezie 

1. Samodzielnie uczestniczyć w Imprezie może osoba, która w dniu Imprezy ma ukończony 

16. rok życia. 

2. Przy uczestnictwie osób, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie mają 

ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie w towarzystwie 

pełnoletniego opiekuna. Zarówno Uczestnik jak i opiekun muszą posiadać ważne bilety 

wstępu na Imprezę. 

4. Dzieci do lat 10. mogą bezpłatnie uczestniczyć w Imprezie pod opieką rodzica lub prawnego 

opiekuna, który posiada ważny bilet wstępu.  

5. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w Imprezie wraz z dzieckiem 

do lat 10., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie 

słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wywołanych poziomem hałasu. 



6. Osoby z niepełnosprawnościami bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę 

w uczestnictwie w Imprezie zobowiązane są do poinformowania Organizatora 

o uczestnictwie w Imprezie w celu zagwarantowania właściwej widoczności 

oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy. 

7. Zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami powinno nastąpić nie później niż 

7 dni przed planowanym terminem Imprezy, drogą mailową na adres bilety@goodtaste.pl. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane 

niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Imprezie osoby 

z niepełnosprawnościami. 

III Bezpieczeństwo 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy, Organizator powołuje 

Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oraz Służby Pomocy Medycznej. Uczestnicy są 

zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane służby, 

pod rygorem usunięcia Uczestnika z Terenu Imprezy. 

2. Przedstawiciele Organizatora oraz Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadające 

identyfikator umieszczony w widocznym miejscu są uprawnieni do: 

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy; 

b) legitymowania Osób Niepełnoletnich; 

c) przeglądania zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu weryfikacji 

nieposiadania przedmiotów, których wnoszenie na Teren Imprezy zostało zabronione 

na podstawie niniejszego Regulaminu; 

d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, 

prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do 

polecenia – wezwanie do opuszczenia Terenu Imprezy. Odmowa zastosowania się do tych 

poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik 

obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku na pracownika Służb Porządkowych 

lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia. 

f) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika 

zabronionych środków odurzających i psychotropowych. 

3. Organizator zobowiązany jest „Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych” do 

zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na terenie Imprezy, w szczególności poprzez 

przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren Imprezy i przynoszenia na tereny przyległe: broni, 

alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych 

i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, środków trujących 

i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, innych przedmiotów, które w ocenie 

Organizatora mogą spowodować zagrożenie. 

4. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą zostać wyproszone z terenu Imprezy, 

a ich bilet unieważniony. 

5. Poza warunkami opisanymi w punktach powyżej, Organizator jest obowiązany do odmowy 

wstępu na Teren Imprezy oraz żądania opuszczenia Terenu Imprezy przez: a) osoby 



znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych 

lub innych podobnie działających środków; b) osoby zachowujące się prowokacyjnie, 

agresywnie albo stwarzającym realne zagrożenie dla porządku publicznego 

lub bezpieczeństwa w inny sposób; c) osoby, których strój uniemożliwia identyfikację. 

6. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa 

odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, 

nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot 

ceny biletu. 

7. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie 

Imprezy jest zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione 

na Terenie Imprezy. 

9. Ponadto, na Terenie Imprezy zabronione jest: a) niszczenie lub uszkadzanie elementów 

wyposażenia terenu, dekoracji festiwalowej oraz wszelkiego mienia należącego do innych 

uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usług na terenie Imprezy; b) wnoszenie 

instrumentów muzycznych lub innych urządzeń mogących zagłuszyć Imprezę lub sprawny jej 

przebieg; c) wnoszenie transparentów, plakatów, emblematów lub innych materiałów nie 

związanych z Imprezą; 

10. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom 

usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, 

nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet. 

III Bilety 

1. Poprzez zakup biletu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin. 

2. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz biletu, 

który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na opaskę. 

Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzoną 

opaską umocowaną na trwałe na nadgarstku. Każda osoba posiadająca bilet zobowiązana 

jest do wymiany biletu na opaskę osobiście. 

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani 

są posiadać na nadgarstku ważną opaskę. Brak opaski, lub posiadanie opaski zerwanej 

lub uszkodzonej, jak również opaski nie zapiętej na ręce jest jednoznaczną podstawą 

do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski 

Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do dowódcy 

ochrony przy bramie imprezy wraz z uszkodzoną opaską, gdzie opaska ta wymieniona 

zostanie na nową i zapięta na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie opaski uszkodzone na 

Terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu imprezy bez wcześniejszego 

powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa 

w imprezie. 

4. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają 

z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz 

niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy podlegają ewentualnym reklamacjom 

tylko w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania. 



5. Zwrot lub zamiana biletów możliwy jest tylko w wypadku odwołania Imprezy, znaczącej 

zmiany miejsca Imprezy lub terminu odbycia się Imprezy. W takim przypadku Organizator 

każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. 

6. Zwrot lub wymiana biletów związana z odwołaniem lub zmianą, o których mowa w pkt. 

5 możliwa jest jedynie do momentu rozpoczęcia Imprezy. Po rozpoczęciu Imprezy możliwe 

jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie do tego, czy bilet wstępu 

został wykorzystany. 

7. Zwrot biletów możliwy jest jedynie w miejscu ich zakupu. 

8. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu. 

IV Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia Imprezy lub jej 

odwołania spowodowane zmianami organizacyjnymi lub zmianami infrastruktury 

lub zmianami niezależnymi od Organizatora (np. złe warunki atmosferyczne) 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w przebiegu Imprezy z powodów 

nieprzewidzianych, np. awarii sprzętu lub odwołania przyjazdu przez artystę, jak również 

z przyczyn spowodowanych warunkami atmosferycznymi – bez uprzedniej rekompensaty. 

3. Organizator informuje, że Uczestnik może być narażony na przebywanie w strefie dźwięków, 

które mogą negatywnie oddziaływać na ośrodek słuchu. Organizator nie odpowiada 

za jakiekolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników oraz wprowadzanych na Teren Imprezy 

zwierząt wywołany poziomem hałasu. 

4. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

6. W sprawach organizacyjno-porządkowych nieuregulowanych niniejszym regulaminem 

ostateczne decyzje w sprawach należą do upoważnionych przedstawicieli Good Taste 

Production Sp. z o.o. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozp. MSWiA z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 

poza. 506). 


