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REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO SALT WAVE FESTIVAL 2022 

Miejsce:  Lotnisko Jastarnia, Półwysep Helski 

Data:  18.08.2022 od g. 15:00 (czwartek) - 21.08.2022 do g.12:00 (niedziela) 

Koncerty: 19.08.2022 od g. 18:00 (piątek) - 20.08.2022 od g. 18:00 (sobota)  

Organizator:  Good Taste Festiwale Sp. z o.o. 

§ I 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest wydany przez Organizatora wydarzenia pod nazwą: 

"Salt Wave Festiwal 2022” (zwanego dalej: "Wydarzeniem"). Wydarzenie odbędzie się w dniach:  

19.08 - 20.08.2022 roku. W ramach Wydarzenia planowane jest otwarcie przez Organizatora Strefy Pola 

Namiotowego (zwanej dalej „Strefą”) w dniach: 18.08 - 21.08.2022 roku, zlokalizowanej w Jastarni, 

Lotnisko Jastarnia. Dane Organizatora są następujące:  Good Taste Festiwale Sp. z o.o.  z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Dziewińska 59, 60-178, KRS: 0000933026; adres do korespondencji: ul. Polska 32, 60-595 

Poznań. 

 

2. Regulamin obowia ̨zuje wszystkie osoby, które w czasie funkcjonowania Strefy be ̨da ̨ chciały uzyskać 

wstęp do Strefy lub przebywać na jej terenie.  

 

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze Strefy poprzez określenie zasad 

zachowania sie ̨ osób obecnych na polu namiotowym i korzystania przez nie z pola namiotowego, a także 

urza ̨dzeń, znajduja ̨cych sie ̨ na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków korzystaja ̨cych z pola 

namiotowego w zwia ̨zku z nabyciem biletu wstępu na pole namiotowe. 

 

4. Do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Strefy, w tym do kontroli uprawnień do 

wstępu na teren Strefy, zostaną przez Organizatora wyznaczone Słuz ̇by Porza ̨dkowe i Służby 

Informacyjne, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia. Pracownicy ww. Służb będą posiadali 

stosowne identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, zawierające: nazwę wystawcy, numer 

identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy. 

 

5. Teren pola namiotowego stanowi wyznaczony, wydzielony, zamknie ̨ty teren na Lotnisku Jastarnia  

na którym znajduja ̨ się: teren pod rozbicie namiotów, toalety przenośne, umywalnie,  

prysznice, punkty ładowania telefonów i innych urządzeń elektronicznych. 

 

6. Strefa, tj. pole namiotowe z pełną infrastrukturą, o której mowa w pkt 5, czynne będzie dla osób, które 

zakupiły: 

 

a. karnet 2-dniowy w pakiecie z polem namiotowym 

b. karnet 2-dniowy + osobno bilet na pole namiotowe 

c. bilet jednodniowy + osobno bilet na pole namiotowe 

 

Pole namiotowe będzie dla tych osób czynne od 18.08.2022 r. od godz.15:00 do 21.08.2022 do godz. 

12:00.  
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7. Pole namiotowe przeznaczone jest wyłącznie dla namiotów (tj. niedozwolone są przyczepy  

kempingowe, campery, pawilony, namioty wielkogabarytowe powyżej wymiarów:  

długość 500 cm / szerokość 350 cm / wysokość 200 cm  itp.). 

§ II 

Wstęp na Pole Namiotowe 

1. Pole namiotowe jest płatne zgodnie z zasadami opisanymi powyżej i wstęp na jego teren mają wyłącznie 

osoby, którym Organizator wymienił, przy pierwszym wejściu na teren pola namiotowego, Bilet na opaskę 

zakładaną na nadgarstek. Punkt wymiany Biletów na opaski znajduje sie ̨ w strefie wejścia na Wydarzenie. 

Wzór opaski ustala Organizator. 

 

2. Każdy Uczestnik dokonuje wymiany Biletu na opaskę osobiście. Zamianie na opaskę podlega wyła ̨cznie 

oryginalny, niewykorzystany wcześniej Bilet. Wstęp na teren Strefy przysługuje wyłącznie osobom 

posiadającym nieuszkodzoną opaskę umocowaną na ręce. Z jednej opaski podczas całego pobytu może 

korzystać tylko jedna osoba. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski uczestnik zobowiązany jest 

do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora lub kierownika ochrony w punkcie informacyjnym 

wraz z uszkodzoną opaską, gdzie zostanie ona wymieniona na nową oraz zostanie zapięta na ręce. 

Wymianie podlegają wyłącznie opaski uszkodzone na terenie Strefy. Samowolne opuszczenie terenu 

Strefy z uszkodzoną lub zerwana ̨ opaska ̨ bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora lub 

kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacja ̨ z miejsca w Strefie. 

 

3. Dzieci do lat 6. mogą przebywać na terenie Strefy bezpłatnie, wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

 

4. Uprawnione do korzystania ze Strefy są (i) osoby pełnoletnie, (ii) osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat, 

wyłącznie po przedstawieniu wypełnionego oświadczenia przedstawicieli ustawowych o zgodzie na 

udział w Wydarzeniu oraz o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za zachowanie 

osoby małoletniej, (iii) osoby małoletnie do 16 roku życia mogą przebywać na terenie Strefy wyłącznie 

pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączna ̨ 

odpowiedzialność, po podpisaniu przez nia ̨ przed pierwszym wejściem na teren Strefy oświadczenia o 

ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za zachowanie osoby małoletniej. Powyższe 

oświadczenia powinny zostać złożone przed pierwszym wejściem na teren Strefy, w wyznaczonym przez 

Organizatora punkcie informacyjnym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Wyznaczone przez Organizatora osoby są uprawnione do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie 

dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego w przypadku 

osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. 

 
6. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, wstęp na teren Strefy nie przysługuje osobom: 

 

➢ odmawiaja ̨cym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień do 
korzystania z pola namiotowego, 
 

➢ znajduja ̨cym sie ̨ pod wpływem alkoholu, środków odurzaja ̨cych, środków psychotropowych lub 
innych podobnie działających środków, 

 

➢ posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub 
substancje, 
 

➢ zachowuja ̨cym sie ̨ agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzaja ̨cy zagrożenie 
bezpieczeństwa lub porza ̨dku w Strefie,  
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➢ posiadającym przedmioty, o których mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu lub inne wymienione w § 3 
ust. 2 Regulaminu, 
 

➢ nieposiadaja ̨cym dokumentu tożsamości, 
 

➢ posiadającym drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, 
wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w 
powietrzu, 
 

➢ nieposiadaja ̨cym opaski opisanej, w tym które nie wymieniły biletu wstępu na opaskę  lub 
którym odmówiono takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej. 

Organizator zastrzega, że ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych  
i Informacyjnych wyznaczonych przez Organizatora. 
 
 

§ III  

Bezpieczeństwo i zasady porządkowe na terenie Strefy 

1. Organizator zobowia ̨zany jest do zapewnienia porza ̨dku i bezpieczeństwa na terenie Strefy. Organizator 

zapewni obecność Służb Porza ̨dkowych, całodobowej pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-

sanitarnego. 

 

2. Zabrania sie ̨: 

 

➢ używania butli gazowych oraz otwartego ognia w namiotach, 
 

➢ palenia ognisk oraz grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym przez Organizatora, 
 

➢ używania urza ̨dzeń elektrycznych bez zgody Organizatora (czajniki elektryczne, grzałki, itp.), 
 

➢  podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej, poza miejscem do tego wyznaczonym, 
 

➢ ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczna ̨ zieleń, 
 

➢ dewastowania infrastruktury pola namiotowego, 
 

➢ w zwia ̨zku z przebywaniem na płycie lotniska, zabrania się kopania rowów i dołków, 
 

➢ zakłócania porządku oraz zaśmiecania terenu, 
 

➢ wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, 
 

➢ wnoszenia napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) i 
środków odurzaja ̨cych, 
 

➢ wprowadzania zwierza ̨t, za wyja ̨tkiem psów przewodników 
 

➢ wjazdu oraz parkowania samochodów, camperów, przyczep campingowych oraz innych 
pojazdów, z wyjątkiem pojazdów do tego uprawnionych. 
 

4. Osoby niedostosowujące się do powyższych zasad lub posiadające wyżej wymienione przedmioty mogą 

nie zostać wpuszczone na teren  Strefy lub z niej wyproszone. 
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5. W okresie korzystania ze Strefy, Uczestnicy zobowia ̨zuja ̨ się do przestrzegania przepisów ustawy 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

6. Służby Porządkowe wyznaczone przez Organizatora, uprawnione są do: 

 

➢ weryfikacji uprawnień do przebywania na terenie Strefy, 
 

➢ wydawania poleceń porza ̨dkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 
 

➢ wezwania do opuszczenia Strefy w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, 
 

➢ zatrzymania w przypadkach, gdy pozwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
w celu przekazania Policji, w szczególności w przypadku stwarzania przez Uczestnika 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego lub narażenia mienia Uczestników. 
 

7. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono 

wstępu na teren Strefy lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługuja ̨ żadne 

roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu. 

 

8. Zabrania sie ̨ bez pisemnej zgody Organizatora prowadzenia działalności handlowej lub reklamowej na 

terenie Strefy.  

 

9. Organizator udostępnia uczestnikom odpłatny depozyt w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. 

Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty, jeśli nie zostały 

pozostawione w powyższym depozycie. 

 

10. W razie spostrzez ̇enia jakichkolwiek uchybień lub zagrożeń wszystkie informacje należy kierować do 

biura Organizatora. 

 

§ IV 

Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego 

1. Uczestnik nie będzie korzystał z terenu Strefy, jeżeli w dniu Wydarzenia będzie poddany kwarantannie, 

nadzorowi sanitarnemu lub będzie miał objawy zakażenia COVID-19. 

2. W chwili wstępu na teren Strefy, każdy uczestnik oświadczy, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed 

udziałem w Wydarzeniu miał bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, 

osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która miała widoczne objawy 

chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie będzie 

korzystał z terenu Strefy.  

 

3. Na terenie Strefy należy bezwzględnie stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i w 

związku z pandemią COVID-19. 

4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu, jak i innych kwestii 

organizacyjnych związanych z Wydarzeniem, w razie zmiany sytuacji epidemicznej. 
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§ V  

Reklamacje / Zwroty biletów 

1. Wszelkie reklamacje należy  składać mailowo pod adresem bilety@goodtaste.pl lub listem poleconym na 

adres Organizatora:  Good Taste Festiwale Sp. z o.o, ul. Polska 32, 60-595 Poznań. 

 

2. Reklamacje rozpatrywane sa ̨ w cia ̨gu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

 

3. Uczestnik (będa ̨cy konsumentem), po wyczerpaniu trybu reklamacji, o którym mowa powyżej, może 

skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu z Organizatorem przed stałym polubownym sądem 

konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji 

realizowanej przez Inspekcję Handlową. 

 

4. Zwrot biletów możliwy jest tylko w przypadku odwołania przez Organizatora organizacji Strefy. W innych 

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

 

5. W przypadku zaostrzenia restrykcji zwia ̨zanych z pandemia ̨ COVID-19 i brakiem możliwości 

zorganizowania Strefy, Organizator nie zwraca kosztów zakupu karnetu lub biletu na Wydarzenie. 

Zwrócony zostanie tylko koszt zakupu miejsca na terenie Strefy. 

 

§ VI  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

 

2. Za przedmioty zagubione lub skradzione na terenie Strefy lub pozostawione bez nadzoru, poza 

przechowalnia ̨ depozytem, w tym również w namiotach, Organizator nie odpowiada. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-

porza ̨dkowych należa ̨ do upoważnionych przedstawicieli Organizatora. 

 

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strefy oraz bezpieczeństwa Uczestników. Organizator 

informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej Wydarzenia, tj. www.saltwave.pl 

 

5. Regulamin wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem sprzedaży biletów na Wydarzenie przez Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bilety@goodtaste.pl
http://www.saltwave.pl/
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE OSOBY DO 16 ROKU ŻYCIA 

 

Good Taste Festiwale Sp. z o.o. 

ul. Dziewińska 59,  

60-178 Poznań 

KRS: 0000933026                          

 

________________________________________________________ 

(imię i nazwisko rodzica / osoby zobowiązanej do opieki) 

 

_______________________________________________________ 

(adres  i PESEL rodzica / osoby zobowiązanej do opieki) 

 

_________________________________________________________________ 

(telefon kontaktowy pod którym będę dostępny dla Organizatora) 

 

 

 

 

 

Będąc osobą uprawnioną do opieki nad: 

 

__________________________________________________________ 

(imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia osoby małoletniej) 

 

➢ wyrażam zgodę na jej pobyt na terenie imprezy Salt Wave Festiwal 2022  i terenie festiwalowego pola 

namiotowego oraz oświadczam, że przez cały czas jej pobytu w tych miejscach ponoszę za nią pełną 

odpowiedzialność, w tym za szkody przez nią wyrządzone, 

 

➢ oświadczam, że przedstawiono mi informacje dotyczące zasad przetwarzania moich danych osobowych 

oraz danych osobowych osoby małoletniej, nad którą sprawuję władze rodzicielską lub opiekę, w celu jej 

udziału w imprezie  Salt Wave Festiwal 2022 ,  

 

➢ oświadczam, że znana mi jest treść Regulaminu Imprezy Masowej - Salt Wave Festiwal 2022 oraz treść 

Regulaminu Pola Namiotowego. 

 

 

_______________________________ 

                                           (data i czytelny podpis) 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

➢ Administratorem podanych w niniejszym oświadczeniu danych osobowych jest Good Taste Festiwale  

Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu ul. Dziewińska 59, 60-178, wpisana do rejestru przedsie ̨biorców KRS pod 

numerem: 0000933026, (zwana dalej: "Administratorem"). Adres do korespondencji: ul. Polska 32, 60-595 

Poznań. 

➢ Podstawa ̨ prawna ̨ przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez 

Administratora polegający na zapewnieniu udziału małoletniego w Imprezie pod opieką osoby 

uprawnionej, zgodnie z Regulaminem Imprezy Masowej - Salt Wave Festiwal 2022, Regulaminem Pola 

Namiotowego, a także obowiązującym prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

także niezbędność danych do wykonania umowy sprzedaży biletów. 

➢ Dane osobowe zawarte w oświadczeniu mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom je 

przetwarzającym na zlecenie Administratora, w tym osobom dokonującym sprawdzenia uprawnienia do 

udziału w  imprezie.  

➢ Dane osobowe przechowywane są prze okres, w którym mogą sie ̨ ujawnić roszczenia wynikaja ̨ce ze 

złożenia niniejszego oświadczenia lub zawartej umowy, tj. do upływu okresu przedawnienia takich 

roszczeń.  

➢ Przysługuje prawo dostępu do podanych treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunie ̨cia, 

ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania 

przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowia ̨zuja ̨cymi przepisami.  

 

➢ Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

➢ Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne, aby osoba małoletnia wzięła udział w imprezie 

Salt Wave Festiwal 2022. Brak podania danych uniemożliwia udział osoby małoletniej w imprezie Salt 

Wave Festiwal 2022. 

 

➢ W dowolnym momencie można wnieść uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych. 

 

➢ Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OSOBY ZOBOWIĄZANEJ DO OPIEKI 

 

 Zapoznałem się ze wskazanym wyżej obowiązkiem informacyjnym Organizatora i go akceptuję. 

 

 

                 _______________________________ 

                                          (data i czytelny podpis) 

 

 


