
Regulamin uczestnictwa Firm Handlowych  

w Festiwalu Przystanek Woodstock  

Kostrzyn n/Odrą 2011, 

organizowanym przez Fundację 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 

Regulamin określa zasady zgłaszania się i uczestniczenia w Festiwalu 

„Przystanek Woodstock 2011” w charakterze sprzedawców, na terenie pasażu 

handlowego w obrębie terenu Festiwalu 

 

1. Podmioty gospodarcze zwane dalej Sprzedawcami, mogą brać udział w Festiwalu 

Przystanek Woodstock 2011, po wcześniejszym zgłoszeniu wniosku swego 

uczestnictwa w biurze organizatora.  

2. Zgłoszenia udziału w Festiwalu Przystanku Woodstock 2011 należy przysyłać do 

30 czerwca 2011r. e-mailem (handel@wosp.org.pl) lub faksem (22 852-07-52). 

Wpłaty za wykupione miejsca powinny wpłynąć do dnia 15 lipca 2011r. Zgłoszenie 

takie powinno zawierać: 

o dokładnie i czytelnie wypełniony wniosek o zgodę na działalność 

gospodarczą na XVII Festiwalu Przystanek Woodstock Kostrzyn 

n/Odrą 2011 (wniosek dostępny na stronie internetowej Fundacji 

WOŚP) 

o kopię wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej,  

Po wpłynięciu wniosku Sprzedawca otrzyma numer konta i informacje niezbędne do 

wykonania opłaty za wynajęty punkt sprzedażowy. 

3. W przypadku, gdy pozostaną niesprzedane powierzchnie handlowe na pasażu 

organizator zastrzega sobie prawo do ich sprzedaży w dniach 2-3 sierpnia 2011r. na 

terenie Festiwalu, na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

4. Sprzedający uczestniczący w Festiwalu Przystanek Woodstock 2011 ponosi 

wszelkie koszty swojego udziału w Festiwalu. Oznacza to, że Sprzedający na własny 

koszt ustawia w miejscu wskazanym przez Organizatora swoje stoisko, namiot itp.  

5. Organizator Festiwalu zapewnia na terenie pasażu handlowego ogrodzenie, 

doprowadzenie prądu, toalety oraz identyfikator i przepustkę dla samochodu 

uprawniającą do wjazdu na teren Festiwalu do dnia jego rozpoczęcia po 

wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. 

6. Ilość wjazdów i wyjazdów po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych powinna być 

ograniczona do niezbędnego minimum. W czasie trwania Festiwalu Sprzedawcę 
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obowiązuje całkowity zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi oraz 

opuszczania terenu Festiwalu. 

7. Miejsce przeznaczone na postawienie stoiska to box wielkości 3 metry szerokości na 

6 metrów głębokości. Koszt jednego boxu wynosi 2.000 zł netto + VAT. 

8. Sprzedający nie ma prawa odstępować swojego miejsca komukolwiek bez 

uprzedniego uzgodnienia z Organizatorem. 

9. Sprzedający ma obowiązek przestrzegać wszelkich obowiązujących norm                 

bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia swojej działalności (przepisy BHP, przepisy 

przeciwpożarowe, przepisy SANEPID itd.). 

10. Stoisko Sprzedającego musi być wyraźnie oznakowane w sposób uzgodniony           

z Organizatorem.  

11. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu używania,  

rozpowszechniania i sprzedawania:  artykułów spożywczych, napoi, wszelkich 

używek, alkoholu, chemii gospodarczej i budowlanej (w szczególności klejów), 

materiałów pirotechnicznych i butli gazowych, przedmiotów niebezpiecznych dla 

zdrowia i życia (tzn. takich które mogą być użyte do rozwiązywania siłowo 

konfliktów i w przypadku ewentualnych bójek), gadżetów do palenia środków 

tytoniowych i odurzających, gadżetów noszących znamiona organizowanego 

festiwalu. 

12. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu używania, 

rozpowszechniania i sprzedawania wszelkiego rodzaju przyrządów emitujących 

dźwięki mogące zakłócić przebieg i rejestrację koncertów (np. wuwuzele, trąby, 

syreny, trąby na sprężone powietrze itp.). 

13. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu, 

rozpowszechniania i sprzedawania towarów oznakowanych bezprawnie 

zastrzeżonymi znakami towarowymi (podróbki znanych firm). 

14. W przypadku znalezienia przez służby porządkowe lub przedstawicieli 

organizatora Festiwalu w stoisku handlowym jakichkolwiek przedmiotów 

wymienionych w pkt. 11-13, zostaną one skonfiskowane bez prawa do 

jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu, a stoisko zostanie zamknięte. 

15. Sprzedającym biżuterię (dotyczy kolczyków) zabrania się przekłuwania i tatuowania 

ciała. 

16. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia (ogniska, butle 

gazowe, grill, itp.). 

17. Sprzedający zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich poleceń służb 

porządkowych organizatora Festiwalu Przystanek Woodstock. 



18. Po zakończeniu Festiwalu Przystanek Woodstock (najpóźniej 07.08.2011r.) 

Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania terenu swojej działalności i 

opuszczenia terenu festiwalu.  

19. Sprzedający po rozstawieniu stoiska uiszcza gwarancyjną kaucję zwrotną 

na wypadek nie uprzątnięcia zajmowanego terenu w wysokości 500 zł, 

która zwracana będzie po zakończeniu Festiwalu Przystanek Woodstock 

(najpóźniej do 07.08.2011) po odbiorze posprzątanego terenu po 

prowadzonej działalności handlowej. 

20. Sprzedający najpóźniej do środy 03 sierpnia 2011r. odbierze wyznaczone przez 

organizatora miejsce na swoje stoisko. Sprzedający na miejscu otrzyma egzemplarz 

niniejszego Regulaminu, zobowiązując się do przestrzegania jego postanowień a 

także zezwolenie na prowadzenie działalności oraz identyfikator i przepustkę 

wjazdową. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania zgody na 

uczestniczenie podmiotu gospodarczego w Festiwalu Przystanek 

Woodstock 2011 bez podawania przyczyn. 

22. Sprzedający w stoisku handlowym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

narkotyków zostanie usunięty przez organizatora z terenu Festiwalu. 

23. Jeżeli Sprzedający w sposób rażący naruszy niniejszy (lub jakikolwiek inny 

obowiązujący na Festiwalu) regulamin (w tym w szczególności pkt. 11 - 13) - 

zostanie natychmiast usunięty z terenu Festiwalu bez prawa zgłaszania do 

organizatora roszczeń z tytułu poniesionych kosztów. Sprzedającemu nie 

przysługuje prawo odwołania się od takiej decyzji Organizatora; decyzja jest 

ostateczna. 

24. Sprzedający, który nie zgłosił swojego udziału w Festiwalu lub taki, który nie 

otrzymał zgody na udział w Festiwalu Przystanku Woodstock, będzie potraktowany 

jak osoba zakłócająca porządek Festiwalu. 

25. Niniejszy regulamin zostanie opublikowany na stronach internetowych organizatora. 

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej wydane przez 

Organizatora oraz identyfikator i przepustkę wjazdową, należy 

umieścić w widocznym miejscu na stoisku i okazywać na 

wezwanie służb porządkowych organizatora festiwalu! 

 


