
 
Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezie ple nerowej Festiwal Jazzowy 

„Jazz w Lesie” organizowanej w Sul ęczynie  
w dniach 29 i 30 lipca 2022 r. 

 
 

1. Organizatorami Festiwalu są: Stowarzyszenia Muzyków Jazzowych, ul. Jana z 
Kolna 6, 81-746 Sopot .  i  Agencja Artystyczna Katarzyna Czerwi ńska, Al. 
Zwyci ęstwa 10A, 83-320 Sul ęczyno 

2. Uczestnictwo w Festiwalu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania 
przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.  

3. Festiwal nie jest imprezą masową. 
4. Festiwal odbywa się na terenie parku otaczającego hotel „Leśny Dwór” w 

Sulęczynie. 
5. Liczba uczestników Festiwalu ograniczona jest do 900 osób. 
6. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego, pożarowego i publicznego. 
7. Uczestnicy Festiwalu obowiązani są do respektowania próśb i poleceń 

pracowników Organizatora imprezy, związanych z prawidłowym 
przeprowadzeniem imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.  

8. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu tylko pod opieką osób dorosłych i  
na ich wyłączną odpowiedzialność.  

9. Wejście na teren Festiwalu możliwe jest wyłącznie na podstawie zakupionego 
biletu lub zaproszenia wystawionego przez Organizatorów i odbywa się wyłącznie 
główną bramą wejściową na teren hotelu od strony ulicy Żeromskiego.  

10. Rekomenduje się uczestnikom Festiwalu odpowiednio wczesne przyjście na 
miejsce imprezy. 

11. Wejście na teren Festiwalu zostaje otwarte nie później niż 3 godziny przed 
rozpoczęciem koncertów każdego dnia.  

12. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren 
Festiwalu opakowań szklanych i innych przedmiotów zagrażających zdrowiu i 
życiu uczestników festiwalu oraz wnoszenia napojów alkoholowych. Z uwagi na 
bezpieczeństwo organizator ma prawo do przeprowadzenia kontroli zawartości 
bagażu osób wchodzących na teren Festiwalu. 

13. Na terenie obiektu  obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. 
14. Spożywanie posiłków i napojów możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych strefach 

wokół punktów ich sprzedaży. 
15. Wyjście z Festiwalu możliwe jest wyłącznie główną bramą wejściową od strony ul. 

Żeromskiego. 
16. Zarówno garderoby oraz toalety dla artystów, obsługi technicznej i pracowników 

Organizatora, jak i toalety z przeznaczeniem dla uczestników imprezy zostaną 
wyposażone w środki do dezynfekcji.  

17. Ze względu na możliwe skrajnie niekorzystne warunki pogodowe Organizatorzy 
zastrzegają sobie możliwość odwołania Festiwalu.  

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.  
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy 

założeniu jednak, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie 
www.jazzwlesie.pl  a informacja o zmianie także na profilu festiwalu na facebook’u 
pod adresem www.facebook.com/jazzwlesie  


