
 
 REGULAMIN FESTIWALU  

„HEVELKA”   

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem wydarzenia pn.: „HEVELKA”, zwanego dalej „Imprezą”  

jest FESTIWAL HEVELKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-382, ul. Beniowskiego 34, NIP 5842747831, zwana dalej 

„Organizatorem”.   

 

2. Impreza odbywa się w dniach od 12 do 13 maja 2023 r. na terenie stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk, w Gdańsku, przy 

ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk 1, zwanymi dalej „Terenem Imprezy”. 

 

3. Impreza ma charakter odpłatny i jest kierowana wyłącznie dla osób pełnoletnich z wyłączeniem §3 pkt.2 i pkt.2.1. 

 

4. Wzięcie udziału w Imprezie oznacza zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. 

 

5. Osoby przebywające na terenie Imprezy w dalszej części Regulaminu zwane są „Uczestnikami”. 

 

6. Regulamin skierowany jest do każdej osoby przebywającej na terenie Imprezy w trakcie jej trwania. Osoby 

przebywające na terenie Imprezy w trakcie jej trwania obowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień w 

nim zawartych. Każdy Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 

Uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również stosować się 

do poleceń Służb Porządkowych i Służb Organizatora. 

 

7. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się Uczestników 

Imprezy, uregulowanie ich praw i obowiązków oraz zasady organizacyjne. 

 

8. Poprzez „Bilet” należy rozumieć zgodę Organizatora na uczestnictwo w Imprezie. Bilet upoważnia do wstępu na Teren 

Imprezy. 

 

9. Poprzez „Kupon” należy rozumieć fragment Opaski trwale z nią złączony, oderwany tylko i wyłącznie przez 

pracowników Imprezy na Kasie, w sklepie lub przez  Służby Organizatora.  Kupon oderwany przez Uczestnika lub 

uszkodzony traci swoją ważność. 

 

10. Poprzez dowód tożsamości należy rozumieć dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację studencką, dokument 

stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i 

adres zamieszkania osoby nim się posługującej. 

 

11. Poprzez „Służby Porządkowe” i „Służby Organizatora” należy rozumieć osoby, legitymujące się złotą Opaską (Służby 
Organizatora) oraz jednolitym strojem ochrony ( Służby Porządkowe), powołane przez Organizatora do dbania o ład 
organizacyjny oraz bezpieczeństwo Uczestników przebywających na terenie Imprezy. 

 
§2 

BILETY 
1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży (podczas Imprezy) oraz na stronie 

  www. hevelka.interticket.pl. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie określonej przez Organizatora. 

 

 

 

 

 

 



 
2. Każdy uczestnik posiadający Bilet lub dokonujący jego zakupu przed Imprezą, przy pierwszym wejściu na teren Imprezy, 

otrzyma na trwałe Opaskę identyfikującą (zapinaną na nadgarstku). Opaska jest ważna dwa dni jeśli zakupiony został 

bilet dwudniowy. Z jednej opaski może korzystać wyłącznie jeden Uczestnik, a w przypadku jej uszkodzenia traci ona 

ważność, a tym samym Uczestnik traci prawo do uczestniczenia w Imprezie. Każda Opaska Identyfikująca zawiera 

Kupon, który daje Uczestnikowi możliwość skorzystania z dodatkowego uprawnienia, bez względu na wcześniej wybrane  

opcje biletu. Z jednego Kuponu może skorzystać wyłącznie jeden Uczestnik. Kupony nie podlegają zwrotowi ani 

wymianie. 

3. Zamianie na Opaskę podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, 

 że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje 

 odmowę wymiany Biletu na Opaskę i wstępu na Imprezę. 

4. Zgodnie z §1 pkt. 9 oraz §2 pkt.2 regulaminu, tylko nieuszkodzony i nieoderwany od opaski Kupon, daje możliwość 

skorzystania  z dodatkowego uprawnienia. Kupony nie łączą się. 

5. Dodatkowe uprawnienia jakie daje kupon: 

5.1. możliwość wymiany kuponu na szklankę festiwalową typu  nonic o pojemności 0,56l z cechami dla 0,1l, 0,3l i 0,5l.  

Wydawanie szklanek trwa do wyczerpania zapasów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani na FP wydarzenia 

("Festiwal Hevelka 2023”).  

Na dzień pierwszy Imprezy przewiduje się wydanie 2 500 szt. szklanek, na dzień drugi 2 500 szt. szklanek. 

5.1.1.  Jeden Uczestnik może dostać tylko 1 szklankę zgodnie z postanowieniami regulaminu. 

5.2. możliwość wsparcia Fundacji Hospicyjnej mieszczącej się w Gdańsku (80-208), przy ul. Chodowieckiego 10, 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000201002. 

Na terenie Imprezy będzie znajdował się odpowiednio oznaczony pojemnik, do którego będzie można wrzucać 

Kupony. Po zakończeniu Imprezy,  Kupony w obecności przedstawiciela Fundacji zostaną zliczone i po przeliczeniu na 

złotówki, zgodnie z ustalonym wcześniej przelicznikiem, przekazane Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Kwota ostateczna zostanie podana do wiadomości publicznej na FB Organizatora. Ponadto, każdy Uczestnik 

będzie miał możliwość wsparcia finansowego Fundacji, podczas Imprezy. Po Terenie Imprezy będą  poruszali się 

przedstawiciele Fundacji w stosownych strojach zbierający datki. 

6. Zakupiony Bilet nie może być bez zgody Organizatora przedmiotem jakichkolwiek akcji reklamowych, promocyjnych lub 

 wykorzystywany do innych celów komercyjnych. 

7. Zakupiony Bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie. 

§3 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Wstęp na Teren imprezy, przysługuje wyłącznie osobie posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet lub zaproszenie 
wydane przez Organizatora, które przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymienione na Opaskę. 
Każdorazowe wejście na Teren Imprezy (w ramach ważności Biletu) przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzoną 
Opaską umocowaną trwałe na ręku. 
 

2. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy chce być małoletni w wieku poniżej 18 lat, może on uczestniczyć w Imprezie 
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę, w Kasie, podpisze deklarację o 
odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być 
opiekunem maksymalnie trzech małoletnich osób uczestniczących w Imprezie, za których będzie ponosiła pełnoprawną 
odpowiedzialność.  
 

2.1. Małoletni do 13 roku życia wchodzą na teren Imprezy bezpłatnie na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 
powyżej 13 roku życia wejście jest płatne.  
 
 



 
3. Zabrania się 

a) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy, za wyjątkiem psów przewodników 
b) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety 
potwierdzonej orzeczeniem lekarskim. 
c) wnoszenia, posiadania, a także używania nad terenem Imprezy, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych 
statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu. Pojazdów kołowych w tym 
hulajnóg, deskorolek, urządzeń transportu osobistego (UTO) i innych  w tym urządzeń z napędem. 
d) wnoszenia alkoholu niezakupionego na terenie Imprezy, 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu na Teren Imprezy osobie: 
a) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie 
działających środków, 
b) posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały 
pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe, 
c) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego, 
d) nieposiadającej Biletu/Opaski. 
e) nieposiadającej dokumentu tożsamości.  
f) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w §4 pkt.6 

 

5. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich, jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Służb Organizatora. 

§4 
 ZASADY ORGANIZACYJNE  

1. Organizator zapewnia Uczestnikom Imprezy bezpieczeństwo oraz porządek poprzez m.in.: 
 

a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru; 
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. 
 

2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz Służb Organizatora. Odmowa 
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa w innych przypadkach jest niedozwolona i skutkuje wykluczeniem z udziału w Imprezie. 
 

3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności 
przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza. Zakazane 
jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, elementów obiektu, mebli, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 
znajdującego się na Terenie Imprezy, itp., a Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych 
wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia mienia obiektu lub/ i Organizatora, Uczestnik ponosi 
pełną odpowiedzialność względem właściciela lub/i Organizatora. 
 

4. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważną Opaskę. 
Brak Opaski identyfikującej lub posiadanie Opaski zerwanej lub uszkodzonej, jak również niezapiętej na ręce jest 
jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. 
W przypadku zerwania lub uszkodzenia Opaski identyfikującej (na terenie imprezy- wewnątrz budynku) Uczestnik 
Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Służb Organizatora, wraz z uszkodzonym elementem, 
w celu wymiany Opaski na nową. Wymianie podlegają wyłącznie Opaski identyfikujące uszkodzone na Terenie Imprezy. 
Samowolne opuszczenie terenu Imprezy z uszkodzoną lub zerwaną Opaską bez wcześniejszego powiadomienia Służb 
Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Imprezie. 
 

5. Wszyscy Uczestnicy Imprezy, w trakcie trwania imprezy, zobowiązani są do posiadania i każdorazowego okazywania 
Opaski Identyfikującej, legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości na żądania Organizatora. 
 

6. Służby Porządkowe są uprawnione do: 
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania 
do opuszczenia Imprezy, 
b) egzekwowania §3 pkt. 3,4,  
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają 
przedmioty, o których mowa w §3, 



 
d) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
e) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z 
Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, 
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku 
zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych, lub inną osobę, na 
zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z 
późn. zm.),  
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także chronionego mienia. 
 

7. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w 
niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej. 
 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty zgubione przez Uczestników na terenie Imprezy. 

Organizator nie prowadzi depozytu. 

 

9. Na terenie Imprezy, wewnątrz budynku, obowiązuje surowy zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Miejsca wskazane, 
jako odpowiednie znajdują się na zewnątrz obiektu. 
 

10. Organizator wraz z Partnerem Gdańskie Autobusy i Tramwaje, przewiduje możliwość uruchomienia dwóch specjalnych, 
bezpłatnych linii autobusowych dla Uczestników Imprezy.  
Autobusy będą kursowały przez czas trwania festiwalu, na trasie: Gdańsk Politechnika SKM 04 przy ul. Klinicznej - 
Stadion i z powrotem. Bieżące informacje i szczegóły dotyczące m.in. rozkładu jazdy czy rozlokowania przystanków będą 
podane na FB Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i organizacje leżące po stronie GAiT. 
 

11. Organizator przewiduje dodatkowe atrakcje w postaci m.in.: 
a. Strefy gier planszowych. Szczegóły korzystania ze strefy regulują osobne zapisy dostępne na miejscu. 

Wstęp do strefy w ramach biletu jest darmowy. 
b. Strefy konesera. Prelekcje oraz degustacje, na które obowiązuje osobna rejestracja. Szczegóły zostaną 

podane na FB Organizatora. 
 

12.  Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku utrwalonego w związku 

z realizacją Imprezy oraz przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa 

do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, 

dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Imprezą.  Wizerunek Uczestnika, który został w ww. sposób utrwalony i 

wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu. 

§5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.  
 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy: www.hevelka.pl w kasach oraz sklepie 
festiwalowym na Terenie Imprezy. 
 

3. Gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy w dedykowanym Sklepiku.  
 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz niezależną od Organizatora przerwą w 
dostawie wody, prądu w wyniku, której nastąpi przerwanie Imprezy. 
 

5. Organizator informuje, iż Uczestnicy Imprezy mogą podczas jej trwania znajdować się pod wpływem silnych bodźców 
świetlnych lub dźwiękowych o natężeniu dopuszczonym prawem, jednak znacząco wyższym, niż normalnie spotykane 
w codziennym życiu. Osoby samodzielnie podejmują decyzję o uczestnictwie w Imprezie i nie mogą z tego tytułu 
zgłaszać względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń. 
 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Prawa. 
 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Imprezy. 

http://www.hevelka.pl/

