
REGULAMIN	POLA	BIWAKOWEGO	MYSTIC	FESTIWAL	2023	

1. Niniejszy	 regulamin,	 zwany	 dalej	 „Regulaminem”	 obowiązuje	 wszystkie	 osoby	 przebywające	 na	

terenie	pola	biwakowego,	funkcjonującego	w	terminie	od	06.06.2023	od	godz.	16.00	do	11.06.2023	

do	 godz.	 12.00	 na	 wyznaczonym	 przez	 Organizatora	 terenie,	 znajdującym	 się	 na	 obszarze	 Placu	

Zebrań	 Ludowych	w	 Gdańsku,	 znajdującego	 się	 przy	 rondzie	 OGiar	 Katynia,	 zwanego	 dalej:	 „Polem	

Biwakowym”.	 Pole	 Biwakowe	 jest	 zorganizowane	 na	 potrzeby	 Festiwalu	 Mystic	 Festiwal	 2023,	

odbywającego	się	w	dniach	7-10.06.2023,	zwanego	dalej:	„Festiwalem”.		

2. Regulamin	 wydany	 jest	 przez	 organizatora	 Festiwalu	 –	 Mystic	 Coalition	 Spółka	 z	 ograniczoną	

odpowiedzialnością	Sp.	k.,	wpisaną	do	Rejestru	Przedsiębiorców	Krajowego	Rejestru	Sądowego	pod	

numerem	KRS	0000754728NIP	5130257272,	REGON	38163305200000,	 adres:	Minoga	127	32-046	

Kraków,		zwanego	dalej	„Organizatorem”,		

3. Prawo	do	nabycia	biletu	wstępu	na	Pole	Biwakowe	przysługuje	wyłącznie	pod	warunkiem	zakupu	

karnetu	na	Festiwal.		

4. Prawo	wstępu	na	Pole	Biwakowe	mają	osoby,	które	okazały	bilet	wstępu	na	Pole	Biwakowe	lub	które	

otrzymały	indywidualnie	od	Organizatora	prawo	wstępu	na	Pole	Biwakowe,	z	zastrzeżeniem	ust.	6.	

5. Osoba	małoletnia,	w	wieku	poniżej	16	roku	życia	posiada	prawo	wstępu	na	Pole	Biwakowe	wyłącznie	

pod	 opieką	 jej	 pełnoletniego	 opiekuna/rodzica,	 po	 okazaniu	 biletów	 wstępu	 na	 Pole	 Biwakowe	

zarówno	przez	małoletniego,	(z	zastrzeżeniem,	że	osoba	małoletnia	w	wieku	poniżej	13	roku	życia	nie	

ma	 obowiązku	 posiadania	 biletu	 wstępu	 na	 Pole	 Biwakowe),	 jak	 i	 jego	 pełnoletniego	 opiekuna/

rodzica	 oraz	 po	 okazaniu	 dokumentu	potwierdzającego	wiek	 osoby	małoletniej	 i	 po	 złożeniu	 przez	

opiekuna	 prawnego/rodzica	 u	 Organizatora	 deklaracji	 o	 odpowiedzialności	 za	 osobę	 małoletnią,	

według	wzoru	stanowiącego	załącznik	do	Regulaminu.			

6. Przed	pierwszym	wejściem	na	Pole	Biwakowe	bilet	wstępu	na	Pole	Biwakowe	zostanie	zeskanowany	i	

wymieniony	 przez	 Organizatora	 na	 identyGikator	mający	 postać	 opaski	 na	 rękę,	 którą	 każda	 osoba	

posiadająca	 prawo	 wstępu	 na	 Pole	 Biwakowe	 jest	 zobowiązana	 posiadać	 na	 ręce	 przez	 okres	

funkcjonowania	Pola	Biwakowego,	zwaną	dalej	„IdentyOikatorem”.	 	Z	IdentyGikatora	może	korzystać	

tylko	 jedna	osoba.	Zabronione	 jest	odstępowanie	 IdentyGikatora	 innym	osobom.	Prawo	przebywania	

na	 terenie	 Pola	 Biwakowego	 oraz	 każdorazowe	 wejście	 na	 teren	 Pola	 Biwakowego	 przysługuje	

wyłącznie	 tym	 osobom,	 które	 posiadają	 na	 ręce	 nieuszkodzony	 IdentyGikator,	 wydany	 przez	

Organizatora.		

Unikalny	 kod	 kreskowy	 znajdujący	 się	 na	 każdym	bilecie	wstępu	 upoważnia	 do	wymiany	 biletu	 na	

IdentyGikator	tylko	przy	pierwszym	skanowaniu.		

7. Na	Polu	Biwakowym,	przebywają,	powołane	przez	Organizatora,	służby	ochroniarskie,	którzy	mają	za	

zadanie	 dbać	 o	 bezpieczeństwo	 osób	 przebywających	 na	 terenie	 Pola	 Biwakowego,	 zwane	 dalej	

„Pracownikami	Ochrony”.		

8. Pracownicy	Ochrony	obowiązani	są	do	noszenia	w	widocznym	miejscu	identyGikatora	wydanego	przez	

Organizatora,	 który	 zawiera	 następujące	 informacje:	 nazwę	 wystawcy,	 numer	 identyGikacyjny	 i	

wizerunek	twarzy,	termin	ważności,	pieczęć	i	podpis	wystawcy.	
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9. Osoby	 przebywające	 na	 Polu	 Biwakowym	 mają	 obowiązek	 posiadać	 przy	 sobie	 ważny	 dokument	

potwierdzający	tożsamość,	przez	który	należy	rozumieć:	dowód	osobisty,	tymczasowe	zaświadczenie	

tożsamości,	 paszport,	 prawo	 jazdy,	 legitymację	 szkolną	 lub	 studencką,	 dokument	 stwierdzający	

tożsamość	 cudzoziemca	 albo	 inny	 dokument	 potwierdzający	 tożsamość,	 zaopatrzony	 w	 wizerunek	

twarzy	i	wiek.		

10. Pracownicy	Ochrony	podczas	sprzedaży	biletów	wstępu	na	Pole	Biwakowe	oraz	przy	wejściu	na	Pole	

Biwakowe,	 	mogą	zażądać	od	osoby	wchodzącej	na	 teren	Pola	Biwakowego	 lub	dokonującej	zakupu	

biletu,	okazania	dokumentu	potwierdzającego	jej	tożsamość	i	wiek.	

11. Osoby	 przebywające	 na	 Polu	 Biwakowym	 są	 obowiązane	 zachowywać	 się	w	 sposób	 niezagrażający	

bezpieczeństwu	innych	osób,	a	w	szczególności	przestrzegać	postanowień	Regulaminu.	

12. Pracownicy	ochrony	są	uprawnieni	do:	

a) sprawdzania	 i	 stwierdzania	 uprawnień	 do	 przebywania	 na	 Polu	 Biwakowym	 a	 w	 przypadku	

stwierdzenia	braku	takich	uprawnień	–	wezwania	ich	do	opuszczenia	Pola	Biwakowego,	

b) legitymowania	osób	w	celu	ustalenia	ich	tożsamości,	

c) przeglądania	 zawartości	 bagaży	 i	 odzieży	 osób	przebywających	na	 terenie	Pola	Biwakowego,	w	

przypadku	 podejrzenia,	 że	 osoby	 te	 wnoszą	 lub	 posiadają	 przedmioty,	 których	 posiadanie	 na	

terenie	Pola	Biwakowego,	zgodnie	z	Regulaminem,	jest	zabronione,	

d) wydawania	poleceń	porządkowych	osobom	zakłócającym	porządek	publiczny	lub	zachowującym	

się	 niezgodnie	 z	 Regulaminem,	 a	 w	 przypadku	 niewykonania	 tych	 poleceń	 –	 wezwania	 ich	 do	

opuszczenia	terenu	Pola	Biwakowego,	

e) ujęcia,	w	celu	niezwłocznego	przekazania	Policji,	osób	stwarzających	bezpośrednie	zagrożenie	dla	

dóbr	lub	osób	powierzonych	ochronie	oraz	osób	dopuszczających	się	czynów	zabronionych.	

13. Czynności	podejmowane	przez	Pracowników	Ochrony,	powinny	być	wykonywane	

w	sposób	zapewniający	poszanowanie	godności	ludzkiej	oraz	innych	dóbr	osobistych	osoby,	

w	stosunku	do	której	zostały	podjęte.	

14. Użycie	 środków	 przymusu	 bezpośredniego	 oraz	 dokumentowanie	 tego	 użycia	 przez	 służby	

porządkowe	lub	ochroniarskie,	odbywa	się	na	zasadach	określonych	w	ustawie	z	dnia	24	maja	2013	r.	

o	środkach	przymusu	bezpośredniego	i	broni	palnej.	

15. Na	terenie	Pola	Biwakowego	i	w	jego	bliskiej	odległości	zabrania	się:		

1) wnoszenia,	 posiadania	 i	 używania:	 broni	 lub	 innych	 niebezpiecznych	 przedmiotów,	

materiałów	 wybuchowych,	 wyrobów	 pirotechnicznych,	 materiałów	 pożarowo	

niebezpiecznych,	 napojów	 alkoholowych	 o	 zawartości	 alkoholu	 powyżej	 4,5	 %,	 środków	

odurzających	 lub	 substancji	 psychotropowych,	 paralizatorów,	 miotaczy	 gazu,	 noży,	 pałek,	

łańcucha,	petard,	 świec	dymnych,	laserów,	wskaźników	laserowych	oraz	przedmiotów,	które	

mogłyby	 być	 wykorzystane	 jako	 pociski	 oraz	 wszelkich	 im	 podobnych,	 wszelkich	

przedmiotów	 o	 ostrym	 zakończeniu,	 butli	 gazowych,	 kuchenek	 na	 paliwo	 stałe	 lub	 płynne,	

dronów	i	bezzałogowych	statków	powietrznych	
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2) prowadzenia	 bez	 zezwolenia	 Organizatora	 jakiejkolwiek	 działalności	 handlowej	 lub	 innej	

zarobkowej,	

3) palenia	tytoniu	i	papierosów	poza	oznaczonymi	strefami	dla	palących,		

4) załatwiania	potrzeb	Gizjologicznych	poza	toaletami,	

5) rzucania	jakimikolwiek	przedmiotami,	

6) używania	otwartego	ognia	w	namiotach	i	w	ich	pobliżu,	

7) palenia	ognisk,	

8) używania	urządzeń	grillowych	poza	miejscem	do	tego	wyznaczonym,	

9) rozstawiania	namiotów	o	powierzchni	większej	niż	10	m2	

10) podłączania	się	do	istniejącej	sieci	elektrycznej,	poza	miejscami	do	tego	wyznaczonymi;		

11) naruszania	zieleni,	

12) dewastowania	infrastruktury	i	namiotów	znajdujących	się	na	terenie	Pola	Biwakowego,	

13) zakłócania	porządku	i	zaśmiecania	terenu,	

14) wprowadzania	zwierząt,	za	wyjątkiem	psów	przewodników,	

15) wjazdów	 oraz	 parkowania	 pojazdów	 samochodowych,	 przyczep	 campingowych	 i	 innych	

pojazdów,	bez	zezwolenia	Organizatora;	

16. Pracownicy	Ochrony	są	uprawnieni	do:	

1) ustalania	 uprawnień	 do	 przebywania	 na	 terenie	 Pola	 Biwakowego	 oraz	 legitymowania	

osób	w	celu	ustalenia	ich	tożsamości;	

2) wezwania	 osób	 do	 opuszczenia	 Pola	 Biwakowego	 w	 przypadku	 stwierdzenia	 braku	

uprawnień	 do	 przebywania	 na	 jego	 terenie	 lub	 stwierdzenia	 zakłócania	 porządku	 lub	

nieprzestrzegania	Regulaminu;	

3) ujęcia	na	terenie	Pola	Biwakowego	osób	stwarzających	w	sposób	oczywisty	bezpośrednie	

zagrożenie	 życia	 lub	 zdrowia	 ludzkiego,	 a	 także	 chronionego	 mienia,	 w	 celu	

niezwłocznego	oddania	tych	osób	Policji;	

4) użycia	 lub	wykorzystania	 środków	przymusu	bezpośredniego,	na	zasadach	określonych	

w przepisach ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 

poz. 740 z późn. zm.) 	

5) użycia	 lub	 wykorzystania	 broni	 palnej	 na	 zasadach	 określonych	 w przepisach ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.) 	

6) odmówienia	wstępu	na	teren	Pola	Biwakowego	oraz	przebywania	na	nim	osobie,	która	w	

szczególności:	

a) znajduje	 się	 pod	 widocznym	 wpływem	 alkoholu,	 środków	 odurzających,	

psychotropowych	lub	innych	podobnie	działających	środków;	

b) posiadająca	 broń	 lub	 inne	 niebezpieczne	 przedmioty,	 materiały	 wybuchowe,	

wyroby	pirotechniczne,	materiały	pożarowo	niebezpieczne,	napoje	alkoholowe,	

środki	odurzające	lub	substancje	psychotropowe,	lub	inne	wyroby,	napoje,	środki	

lub	substancje,	których	posiadanie,	zgodnie	z	Regulaminem	jest	zabronione;	
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c) zachowuje	 się	 agresywnie,	 prowokacyjnie	 albo	 w	 inny	 sposób	 stwarzają	

zagrożenie	dla	bezpieczeństwa	lub	porządku	publicznego;	

d) nie	posiada	uprawnień	do	wstępu	na	teren	Pola	Namiotowego;	

17. Wszystkie	 osoby,	 które	 przebywają	 na	 terenie	 Pola	 Biwakowego,	 zobowiązane	 są	 stosować	 się	 do	

poleceń	Pracowników	Ochrony.	Odmowa	zastosowania	się	do	tych	poleceń	może	wynikać	wyłącznie	z	

uwagi	na	ich	sprzeczność	z	powszechnie	obowiązującymi	przepisami	prawa.	

18. Zabrania	się	naruszania	i	ingerowania	w	powierzchnię	Pola	Biwakowego	wykraczającego	poza	prace	

niezbędne	 do	 prawidłowego	 zamontowania	 i	 utrzymania	 namiotu.	 Uczestnik	 zobowiązuje	 się	 do	

przywrócenia	do	stanu	pierwotnego	powierzchni,	którą	zajmował	najpóźniej	przed	upływem	okresu	

funkcjonowania	Pola	Biwakowego.		

19. Regulamin	jest	dostępny:	

a. na	stronie	internetowej	www.mysticfestival.pl	

b. przy	wejściu	na	Wydarzenie.	

20. Regulamin	wchodzi	w	życie	z	dniem	01.10.2023	

Załącznik:	

OŚWIADCZENIE	RODZICA/OPIEKUNA	PRAWNEGO	DOTYCZĄCE	MAŁOLETNIEGO	
PRZEBYWAJĄCEGO	NA	POLU	BIWAKOWYM	W	WIEKU	0-16	LAT	

Ja	 niżej	 podpisany/a	 oświadczam,	 że	 jestem	 rodzicem/prawnym	 opiekunem*	 (*niewłaściwe	 skreślić)	

małoletniego:	

Imię	i	nazwisko	małoletniego:	________________________________________________Wiek:_____________________	

Adres	zamieszkania:	_______________________________________________________________________________________,	

	i	wobec	powyższego	oświadczam,	że:	

1) wyrażam	zgodę	na	przebywanie	ww.	małoletniego	na	polu	namiotowym,	znajdującym	się	na	obszarze	

Placu	Zebrań	Ludowych	w	Gdańsku,	funkcjonującym	w	terminie	06.06.2023-11.06.2023	na	potrzeby	

Festiwalu	Mystic	Festiwal	2023,	odbywającego	się	w	dniach:	07.06.2020-10.06.2020,		

2) znana	 mi	 jest	 treść	 Regulaminu	 Pola	 Biwakowego,	 a	 ww.	 małoletni	 będzie	 pozostawał	 pod	 moją	

opieką/pod	 opieką	 pełnoletniego	 (*niewłaściwe	 skreślić):	 _____________________________________(imię	 i	

nazwisko	 osoby	 pod	 opieką	 której	małoletni	 będzie	 przebywał)	 podczas	przebywania	na	 terenie	Pola	

Biwakowego,	na	moją	wyłączną	odpowiedzialność.		

Imię	i	nazwisko	rodzica/opiekuna	prawnego:	______________________________________________________	

Numer	telefonu	kontaktowego:____________________________________	

Adres	zamieszkania:	________________________________________________________________	
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• Administratorem	podanych	w	niniejszym	oświadczeniu	danych	osobowych	 jest	Mystic	Coalition	

Spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	Sp.	k.,	wpisaną	do	Rejestru	Przedsiębiorców	Krajowego	

Rejestru	Sądowego	pod	numerem	KRS	0000754728NIP	5130257272,	REGON	38163305200000,	

adres:	Minoga	127	32-046	Kraków.		

• Wyznaczyliśmy	 Inspektora	 Danych	 Osobowych	 (osobę	 odpowiedzialną	 za	 prawidłowe	

przetwarzanie	 danych	 osobowych).	 Kontakt	 do	 inspektora:	 e-mail:	 iod@mysticfestival.pl	 lub	

pisemnie	na	adres	naszej	siedziby.	

• Podstawą	 prawną	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 podanych	w	 niniejszym	 oświadczeniu	 jest	

nasz	 prawnie	 uzasadniony	 interes,	 który	 polega	 na	 przetwarzaniu	 danych	 osobowych	 w	 celu	

złożenia	oświadczenia	o	zasadach	przebywania	małoletniego	na	Polu	Biwakowym	Mystic	Festiwal	

2023.	

• Dane	 osobowe	 podane	 w	 niniejszym	 oświadczeniu	 mogą	 być	 przekazywane:	 podmiotom	

przetwarzającym	 dane	 na	 nasze	 zlecenie,	 upoważnionym	 pracownikom,	 podwykonawcom,	 z	

których	korzystamy	pry	wykonywaniu	przez	nas	usług,	podmiotom	lub	organom	uprawnionym	na	

podstawie	przepisów	prawa.	

• Dane	osobowe	podane	w	niniejszym	oświadczeniu	przetwarzane	są	przez	okres,	w	którym	mogą	

się	 ujawnić	 roszczenia	 wynikające	 ze	 złożenia	 niniejszego	 oświadczenia,	 tj.	 do	 końca	 okresu	

przedawnienia	potencjalnych	roszczeń.	

• Masz	 prawo	 do:	 żądania	 dostępu	 do	 podanych	 danych	 osobowych	 w	 celu	 ich	 sprostowania,	

usunięcia	twoich	danych	osobowych,	ograniczenia	przetwarzania	danych	osobowych,	wniesienia	

sprzeciwu	wobec	 dalszego	 przetwarzania	 danych	 osobowych,	 przeniesienia	 danych	 osobowych	

do	innego	administratora	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami.	

• Przysługuje	Ci	prawo	wniesienia	skargi	do	organu	nadzorczego	-	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	

Osobowych	lub	innego	organu	nadzorczego.	

• Podanie	powyższych	danych	osobowych	 jest	warunkiem	wyrażenia	przez	Administratora	zgody	

na	udział	małoletniego	w	Imprezie.	

• Brak	podania	danych	uniemożliwia	przebywanie	małoletniego	na	terenie	Pola	Biwakowego.			

_____________________________________________	

Podpis	rodzica/opiekuna	prawnego	
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