
REGULAMIN WYDARZENIA 
pod nazwą: "DISSOLVE FESTIVAL" 
Rewita Rynia, 10.09-12.09.2021 

(KONCERTY W DNIACH 10.09- 12.09.2021) 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w następujących 
imprezach artystycznych, które odbędą się w dniach 10.09-12.09.2021 roku w Białobrzegach na 
terenie Ośrodka AMW REWITA (zwanych dalej: "Imprezami"): 
 
1) AQUARIUS STAGE, która odbędzie się w dniach 10-12 września 2021 roku od godziny 19:00 do 
godziny 8:00; 
 
2) UNITY STAGE, która odbędzie się w dniach 10-12 września2021 roku od godziny 19:00 do godziny 
8:00. 
 
2. Organizatorem wymienionych wyżej Imprez jest spółka Dissolve Festival Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000892262, NIP: 
5252859931 (zwana dalej: "Organizatorem").  
 
3. Imprezy określone w niniejszym Regulaminie organizowane są w ramach przedsięwzięcia 
artystycznego pod nazwą „Dissolve Festival”, którego celem jest prezentowanie nurtu muzyki 
elektronicznej (techno, house), opartej o wartości PLUR (Peace, Love, Unity, Respect/ Pokój, Miłość, 
Wspólnota, Szacunek). 
 
4. Podczas każdej z Imprez określonych w niniejszym Regulaminie Organizator udostępnia dla 
Uczestników nie więcej niż 950 miejsc. Liczba Uczestników danej Imprezy w żadnym momencie nie 
może przekroczyć liczby miejsc udostępnionych przez Organizatora. 
 
5. Imprezy określone w niniejszym Regulaminie organizowane są w oparciu o art. 34 Ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Imprezy te nie stanowią 
imprez masowych.  
 
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprez będą przebywać na 
Terenie Organizatora. Każda osoba przebywająca na Terenie Organizatora w czasie trwania Imprez 
obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.  
 
5. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Imprezach, a w tym warunki wstępu na 
Imprezy i zachowania się podczas Imprez, a także prawa i obowiązki Uczestników związane z 
zakupem Biletów na Imprezy, jak również warunki wstępu na Teren Organizatora i korzystania przez 
Uczestników z Terenu Organizatora udostępnionego w związku z organizacją Imprez. 
 

§ 2 
DEFINICJE 

 
Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 
 
1) „Bilet” oznacza indywidualną zgodę na uczestnictwo w  Imprezie lub Imprezach i wymaga wymiany 
na Identyfikator (opaskę), przed pierwszym wejściem na Teren Organizatora lub do wybranej Strefy.  



 
2) „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora, przed pierwszym wejściem na 
Teren Organizatora lub do wybranej Strefy, za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać 
opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce; z Identyfikatora może 
korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego 
ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik dokonuje wymiany Biletu na 
Identyfikator osobiście. 
 
3) „Identyfikator techniczny” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora osobom 
pracującym przy przygotowaniu i/lub realizacji Imprez. 
 
4) „Teren Organizatora” oznacza wyznaczony fragment terenu Ośrodka AMW REWITA pozostający 
we władaniu Organizatora, obejmujący teren, na którym odbywają się poszczególne Imprezy, jak 
i parkingi, wewnętrzne drogi dojazdowe, piesze ciągi komunikacyjne oraz zaplecze techniczne. Z 
ważnych powodów lokalizacja Terenu Organizatora może zostać zmieniona nie później niż 7 dni 
przed rozpoczęciem pierwszej Imprezy, przy czym Organizator poda informację o zmianie do 
publicznej wiadomości na stronie dissolvefestival.pl. 
 
7) „Strefy” oznacza następujące wydzielone strefy na Terenie Organizatora do których dostęp 
uzależniony jest od posiadania odpowiedniego Identyfikatora Technicznego lub nabycia 
odpowiedniego rodzaju Biletu i wydania stosownie do tego odpowiedniego Identyfikatora. Każda z 
Imprez odbywa się w osobnej wydzielonej Strefie. Ponadto na Terenie Organizatora funkcjonować 
będą następujące Strefy: 
 
a. Strefa VIP;  
 
b. Strefy Gastronomiczno-Sprzedażowe;  
 
c. Strefa Zaplecza Techniczno-Socjalnego.  
 
Strefa VIP oraz Strefy Gastronomiczno-Sprzedażowe to wydzielone i zamknięte Strefy w których 
sprzedawany i/lub podawany jest alkohol, który można spożywać tylko na terenie tych Stref. 
 
8) „Pracownicy Ochrony” oznaczają osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonujące zadania 
z zakresu ochrony na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, z usług którego korzysta Organizator. Pracownicy 
Ochrony działają na Terenie Organizatora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa znajdujących się tam 
osób i mienia. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, uprawnienia i zadania Pracowników Ochrony 
mogą wykonywać osoby wykonujące zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, 
na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
usług ochrony osób i mienia, z usług którego korzysta Organizator. 
 
9) „Przedstawiciel Organizatora” oznacza osobę identyfikującą się Identyfikatorem Technicznym o 
nazwie Promoter, uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu Organizatora. 
 
10) "Uczestnik" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Identyfikatora wydanego za 
zwrotem Biletu. 
 

§ 3 
UCZESTNICY 

 



1. Uczestnikami Imprez mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby takie zobowiązane są do 
posiadania przy wstępie na Teren Organizatora dokumentu potwierdzającego ich wiek. 
 

§ 4 
BILETY 

 
1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, na stronie 
dissolvefestival.pl oraz goingapp.pl. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej 
na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie dissolvefestival.pl. 
 
2. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być 
unieważniony przez Organizatora. 
 
3. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny 
sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne 
oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, 
loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono 
nieodpłatne. Bilet może zostać natychmiast unieważniony w przypadku odsprzedaży, próby 
odsprzedaży, próby skopiowania Biletu, oraz podejmowania innych działań, o których mowa w 
niniejszym punkcie, bez prawa do zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu. 
 
4. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto 
nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub 
sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne." 
 
5. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu 
podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na 
Imprezę. 
 
6. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do 
wymiany Biletu na Identyfikator tylko przy pierwszym skanowaniu. Organizator ostrzega, że w 
przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być 
wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową 
wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę. 
 
7. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Imprezie wraz z osobą 
wspierającą każda z tych osób zobowiązana jest do posiadania Biletu. 

 
§ 5 

WSTĘP NA TEREN ORGANIZATORA I DO STREF; IDENTYFIKATORY 
 

1. Wstęp na Teren Organizatora przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet, który 
przy pierwszym wejściu na Teren Organizatora zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe 
wejście na Teren Organizatora przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem 
umocowanym na trwałe na ręku. 
 
2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, Organizator może odmówić wstępu na Teren 
Organizatora: 
 



1) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 
 
2) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 
substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do 
Pracowników Ochrony; 
 
3) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie 
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 
 
3. Organizator może odmówić wstępu na Teren Organizatora oraz przebywania na nim osobom: 
 
a. nie posiadającym Identyfikatora; 
 
b. noszącym buty o metalowych zakończeniach; 
 
c. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację; 
 
d. posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.; 
 
e. nie posiadającym dokumentu tożsamości. 
 
4. Wstęp do poszczególnych Stref mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem. 
 
5. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Organizatora lub w określonych Strefach 
zobowiązani są posiadać ważny Identyfikator lub Identyfikator Techniczny. Brak Identyfikatora lub 
posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na 
ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia Uczestnika z Terenu Organizatora lub określonej 
Strefy. 
 
6. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na Terenie Organizatora lub określonej 
Strefy) Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika ochrony przy 
bramie wejściowej na Teren Organizatora lub odpowiedniej Strefy wraz z uszkodzonym 
Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie 
Identyfikatory uszkodzone na Terenie Organizatora lub Strefy. Samowolne opuszczenie Terenu 
Organizatora lub Strefy z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego 
powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Imprezach 
określonych w Regulaminie. 
 
7. Jeżeli Uczestnik zgłosi uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia Identyfikatora z nadgarstka 
po opuszczeniu Terenu Organizatora danego dnia a przed następnym jego wejściem na Teren 
Organizatora kolejnego dnia (np. ze względu na pracę wykonywaną przez Uczestnika itp.), to tylko 
ten sam Uczestnik będzie uprawniony do ponownego wejścia na Teren Organizatora i otrzyma nowy 
Identyfikator, za zwrotem dotychczasowego Identyfikatora i po weryfikacji zgodności jego tożsamości 
ze zgłoszeniem. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik dokonuje w punkcie informacyjnym 
zlokalizowanym przed każdym wejściem na Teren Organizatora. Dokonanie zgłoszenia powinno 
odbyć się przed pierwszym wejściem na Teren Organizatora lub najpóźniej przed opuszczeniem 
Terenu Organizatora przez Uczestnika, który musi wówczas okazać nieuszkodzony Identyfikator 
zapięty na nadgarstku oraz dowód tożsamości. Nowy Identyfikator Uczestnik odbiera w tym samym 
punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia. Powyższa procedura związana jest z uiszczeniem przez 



Uczestnika opłaty manipulacyjnej, która każdorazowo wynosi 5 PLN. Procedurze tej nie podlegają 
Identyfikatory zdjęte samodzielnie bez uprzedniego zgłoszenia. 
 

§ 6 
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA IMPREZACH 

 
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Organizatora oraz porządek 
podczas trwania Imprez, poprzez m.in.: 
 
a. Pracowników Ochrony, wyróżniających się elementami ubioru; 
 
b. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego; 
 
d. zmianę miejsca Imprez na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba; 
 
e. zmianę dnia i godziny rozpoczęcia danej Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
 
2. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Organizatora zobowiązane są 
stosować się do poleceń Pracowników Ochrony oraz Przedstawicieli Organizatora. Odmowa 
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 
3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Organizatora obowiązani są 
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w 
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic 
informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie 
Organizatora. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Organizatora 
zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
4. Na Terenie Organizatora zabrania się: 
 
a. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Imprez; 
 
b. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach 
wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, 
narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym; 
 
c. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów; 
 
d. prowadzenia zorganizowanych działań o charakterze politycznym, religijnym lub antyreligijnym (w 
tym imitujących zdarzenia religijne); 
 
e. prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 
zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej; 
 
f. rzucania przedmiotami; 
 
g. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne; 
 
h. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami; 
 
i. zaśmiecania; 



 
j. blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych; 
 
k. wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników; 
 
l. wnoszenia, posiadania, a także używania bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz 
innych obiektów unoszących się w powietrzu; 
 
m. wnoszenia i używania deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i 
wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju; 
 
n. wnoszenia i używania kamer, sprzętu nagrywającego dźwięk i obraz oraz sprzętu fotograficznego 
mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, aparatów z 
zoomem powyżej 6x, statywów, selfie sticków. Zdjęcia mogą być robione wyłącznie dla celów 
prywatnych tak, aby nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom będącym w 
pobliżu; 
 
o. wnoszenia plecaków, walizek, a także toreb powyżej 30 litrów; 
 
p. wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej 
diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 
 
q. wnoszenia parasolek z ostrym zakończeniem. 
 
5. Pracownikom Ochrony przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z Ustawy o ochronie osób i 
mienia, w tym uprawnienia do: 
 
a. ustalania uprawnień do przebywania na Terenie Organizatora lub w Strefach oraz legitymowania 
osób w celu ustalenia ich tożsamości; 
 
b. wezwania osób do opuszczenia Terenu Organizatora lub Stref w przypadku stwierdzenia braku 
uprawnień do przebywania na Terenie Organizatora lub w określonej Strefie albo stwierdzenia 
zakłócania porządku; 
 
c. ujęcia w granicach Terenu Organizatora lub poza jego granicami osób stwarzających w sposób 
oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu 
niezwłocznego oddania tych osób Policji; 
 
d. użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów Ustawy o 
ochronie osób i mienia i przepisów Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628). 
 
6. W zakresie dopuszczalnym przez Ustawę o ochronie osób i mienia Pracownicy Ochrony uprawnieni 
są do usunięcia ze Terenu Organizatora osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek 
publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 
 
7. Pracownicy Ochrony, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. 
w: 
 
a. ręczne wykrywacze metalu; 
 
b. wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń; 



 
c. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej. 
 
10. Pracownicy Ochrony stwierdzają prawo osoby do przebywania na Terenie Organizatora przez: 
 
a. sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator; 
 
b. sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Identyfikator Techniczny; 
 
c. porównanie okazanego dokumentu ze wzorem. 
 
8. W przypadku stwierdzenia posiadania przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie 
Organizatora jest zabronione, Pracownik Ochrony może odmówić wpuszczenia na Teren Organizatora 
osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usunąć ją z Terenu Organizatora. 
 
9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: 
 
a. pracownicy obsługi, Pracownicy Ochrony oraz Przedstawiciele Organizator muszą znać 
rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek 
pożaru; 
 
b. Pracownicy Ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu 
alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej 
pomocy medycznej. 
 
10. W czasie trwania Imprez Organizator, Uczestnicy oraz kontrahenci i osoby pracujące przy 
przygotowaniu i realizacji Imprez, a ponadto inne osoby przebywające na Terenie Organizatora lub w 
Strefach, zobowiązują się przestrzegać przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Alkohol sprzedawany lub podawany w Strefach Gastronomiczno-
Sprzedażowych i w Strefie VIP może być spożywany wyłącznie w tych strefach. 
 

§ 7 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 
1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany 
Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na 
Imprezy Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprez z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 
2. Organizator informuje, że z uwagi na ograniczoną ilość miejsc udostępnionych na każdej z Imprez, 
po wyczerpaniu dostępnej liczby miejsc wejście kolejnych Uczestników na daną Imprezę możliwe 
będzie dopiero po zwolnieniu odpowiedniej liczby miejsc na tej Imprezie. W przypadku gdyby liczba 
Uczestników zamierzających wziąć udział w Imprezie była większa niż liczba dostępnych miejsc, o 
wstępie decyduje kolejność stawienia się przy wejściu na daną Imprezę. 
 
3. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Organizatora będzie 
przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas 
Imprez mogą być używane światła stroboskopowe oraz efekty pirotechniczne. 
 
4. Organizator utrwala również przebieg Imprez dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 
Imprez, podobnych imprez organizowanych w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.  
 

§ 8 



REKLAMACJE 
 
1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia 
zakończenia danej Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Dissolve Festival 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa. 
 
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego 
reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania. 
 
3. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. 
 
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia 
roszczeń. 
 
5. Administratorem danych osobowych jest Dissolve Festival Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod 
adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania 
reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na 
reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 
polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników 
tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje 
techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację 
tych danych. 
 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 
 

§ 9 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO 

 
1. W Imprezach nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika w trakcie Imprezy którejś z okoliczności 
wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik ten ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym 
fakcie Organizatora. 
 
2. Organizator informuje, że w czasie Imprez mogą obowiązywać przepisy ograniczające liczbę 
uczestników imprez rozrywkowych ze względów dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego. W 
takim przypadku Organizator ograniczy liczbę Uczestników Imprez zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
3. Organizator informuje, że w czasie Imprez mogą obowiązywać przepisy uzależniające udział w 
imprezach rozrywkowych od spełnienia przez uczestników dodatkowych warunków dotyczących 
bezpieczeństwa epidemicznego. W takim przypadku Organizator uzależni możliwość wzięcia udziału 
w Imprezach od spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w obowiązujących przepisach. W 
przypadku, gdyby na mocy obowiązujących przepisów wydawane były urzędowe poświadczenia 
spełnienia warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, wówczas dla wykazania przez 
Uczestnika spełnienia tych warunków konieczne jest okazanie takiego urzędowego poświadczenia. 
 



4. Informacje o aktualnie obowiązujących ograniczeniach, o których mowa w § 11 ust. 2-3 
Regulaminu, dostępne będą na stronie dissolvefestival.pl, przy wejściach na Teren Organizatora oraz 
w punktach informacyjnych na Terenie Organizatora. 
 
5. Osoby, które pomimo posiadania Biletu lub Identyfikatora, nie zostaną dopuszczone do udziału w 
Imprezie ze względu na ograniczenia, o których mowa w § 11 ust. 2-3 Regulaminu, uprawnione są do 
otrzymania zwrotu ceny zakupionego Biletu. Warunkiem otrzymania zwrotu ceny jest zwrot 
odpowiednio Biletu lub Identyfikatora. W przypadku częściowego wykorzystania Biletu zwrócona 
cena zostanie proporcjonalnie pomniejszona. 
 
6. Osobom, które pomimo posiadania Biletu lub Identyfikatora, nie zostaną dopuszczone do udziału 
w Imprezie ze względu na ograniczenia, o których mowa w § 11 ust. 2-3 Regulaminu, nie przysługuje 
w stosunku do Organizatora roszczenie o zwrot kosztów podróży, noclegów, ani jakichkolwiek innych 
kosztów poniesionych na rzecz osób trzecich w związku z planowanym udziałem w Imprezie. 
 
7. Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Uczestnicy zobowiązani są 
posiadać na Terenie Organizatora środki ochrony osobistej określone w aktualnie obowiązujących 
przepisach prawa, a także stosować się do obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń. 
Informacje o aktualnie obowiązujących zasadach postępowania dostępne będą na stronie 
dissolvefestival.pl, przy wejściach na Teren Organizatora oraz w punktach informacyjnych na Terenie 
Organizatora.  
 
8. Warunkiem udziału w Imprezie jest złożenie przez Uczestnika oświadczenia, że według swojej 
najlepszej wiedzy, nie jest on osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub 
pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie takie powinno zawierać również imię i nazwisko 
Uczestnika (obligatoryjnie) oraz dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Uczestnikami po 
zakończeniu Imprezy – adres i telefon (dobrowolnie). Wzór oświadczenia określa i udostępnia 
Organizator. 
 
9. Oświadczenie określone w § 11 ust. 8 Regulaminu Uczestnik może złożyć za pomocą formularza na 
stronie https://goingapp.pl/form/covid-formularz-zdrowotny nie wcześniej niż 3 dni przed 
rozpoczęciem Imprezy lub pisemnie przy wejściu na Imprezę. 
 
10. Niezłożenie przez Uczestnika oświadczenia określonego w § 11 ust. 8 Regulaminu skutkować 
będzie odmową wstępu na Imprezę. 
 
11. Dane osobowe Uczestników zawarte w oświadczeniach, o których mowa w § 11 ust. 8 
Regulaminu mogą być udostępniane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie. 
 
12. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w § 11 ust. 8 
Regulaminu jest Dissolve Festival Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-
193 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa 
SARS-CoV-2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania 
imienia i nazwiska oraz danych o stanie zdrowia będzie skutkować odmową wstępu na Imprezę. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na przeciwdziałaniu 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. 
 
13. Dane osobowe Uczestników zawarte w oświadczeniach, o których mowa w § 11 ust. 8 
Regulaminu przechowywane będą przez Organizatora przez okres 2 tygodni lub przez dłuższy okres, 



jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
administratora, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
 
14. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 
 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprez, a także do nazwy i logo „Dissolve Festival”, są zastrzeżone 
na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprez będą sprzedawane wyłącznie 
na Terenie Organizatora lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.  
 
2. Status sponsora Imprez przyznaje wyłącznie Organizator.  
 
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 
 
a. na stronie internetowej Organizatora, tj. dissolvefestival.pl; 
 
b. w punktach informacyjnych Organizatora; 
 
c. w kasach biletowych Organizatora; 
 
d. przy wejściach na Teren Organizatora oraz do wybranych Stref. 
 
4. Korespondencję do Organizatora należy kierować na piśmie na adres wskazany w § 8 ust. 1 
Regulaminu. 
 
5. Pracownicy Ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia. 
 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2021 roku.  
 
8. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na 
potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprez oraz bezpieczeństwa Uczestnikom, jak 
również w przypadku zmiany obowiązujących przepisów wpływającej na warunki przeprowadzenia 
Imprez. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej Organizatora, tj. 
dissolvefestival.pl. 
 
Warszawa, dnia 2 września 2021 roku. 


