Festiwal F A N F A R A 2018 - Zasady uczestnictwa
ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI
•

Wcześniejsze zgłoszenie i wpłata jest szczególnie wskazana w przypadku udziału w
warsztatach oraz zakwaterowania na terenie Agroturystyki „Pod Lipą” (w tym pola
namiotowego)

•

Aby skutecznie zgłosić się na festiwal, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz
dokonać wpłaty za karnet (ew. warsztaty ) na rachunek bankowy:

50 1140 1094 0000 5780 5500 1005
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
z tytułem:
Fanfara 2018 – karnet
Wpłat za wyżywienie i noclegi w Agroturystyce „Pod lipą” dokonujemy na rachunek
gospodarstwa agroturystycznego
11 2490 0005 0000 4000 8119 4760 (Alior Bank)
Anna Maciąg Chłopków 47, 23-440 Frampol
z tytułem Fanfara 2018 – nocleg i wyżywienie
Dokładne kwoty płatności i instrukcja wpłat podana zostanie w mailu zwrotnym po
wypełnieniu formularza
Po wykonaniu przelewów prosimy o przesłanie mailem na adres
fanfarafestiwal@gmail.com potwierdzeń obydwu operacji
•

Ewentualne zgłoszenie i płatności gotówkowe za karnet na miejscu uzależnione będą
od dostępności wolnych miejsc, a ceny w przypadku wpłat gotówkowych na miejscu
będą wyższe o 20% (nie dotyczy biletów na pojedyncze wydarzenia)

•

Rekomendujemy wcześniejsze opłacanie posiłków przelewem. Posiłki w dniach 29 i
30 sierpnia dostępne będą tylko dla osób, które opłaciły je przelewem. Zamówienie
posiłków na miejscu, z płatnością gotówkową, będzie uzależnione od możliwości.

•

O kolejności rezerwacji miejsc warsztatowych i noclegowych o ograniczonej
dostępności decyduje data wpływu przelewu z opłatą. W przypadku wpływu kilku
przelewów jednego dnia rezerwacji miejsc dokonamy według kolejności zgłoszeń;

•

Otrzymanie wpłaty i rezerwację miejsc warsztatowych potwierdzimy e-mailem
najpóźniej w 48h po wpłynięciu przelewu, (staramy się robić to na bieżąco)

•

Rezygnacja
W przypadku rezygnacji z udziału zgłoszonej do 15.08 wpłacone już koszty
wyżywienia zostaną zwrócone z potrąceniem 10%

•

Koszty karnetu/opłat za warsztaty
– przy zgłoszeniu do 15.08 – dokonana wpłata za karnet zostanie zwrócona z
potrąceniem kosztów przelewu;
– przy rezygnacji zgłoszonej od 16 do 20.08 – dokonana wpłata za karnet zostanie
zwrócona z potrąceniem 10%
– Przy rezygnacji zgłoszonej po 20 sierpnia – dokonana wpłata za karnet i warsztaty
w całości zasili budżet festiwalu. Możliwa jest "cesja" karnetu na rzecz innej osoby.
W sytuacjach losowych jakoś się dogadamy...

Warsztaty
Miejsca na warsztatach śpiewaczych A i B (przedpołudniowych) i orkiestrowych
rezerwujemy wyłącznie dla osób zgłaszających udział w pełnym cyklu danych zajęć.
Dołączenie do grup w trakcie cyklu możliwe tylko na miejscu i wyłącznie za zgodą
organizatorów.
W przypadku śpiewaczych spotkań moderowanych (w paśmie popołudniowym) można
wybierać pojedyncze spotkania.
Inne
Osoby niepełnoletnie uczestniczą w festiwalu pod opieką dorosłych opiekunów.
Ubezpieczenie NNW uczestnicy wykupują ew. samodzielnie. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników w trakcie spotkań
warsztatowych i wydarzeń festiwalowych.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki i
zaginione.
Udział w festiwalu oznacza zgodę na rejestrowanie wizerunku przez organizatorów w
ramach dokumentacji wydarzenia (wideo, audio, foto).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie z przyczyn niezależnych

Zasady porządkowe
Na terenie obiektu nie zgadzamy się na palenie tytoniu oraz przebywanie w stanie
widocznego odurzenia alkoholem lub innymi środkami.
W budynku agroturystyki i na polu namiotowym przebywają wyłącznie osoby

zakwaterowane w tych miejscach
Posiadacze biletu na pojedynczy koncert przebywają jedynie na terenie koncertu.
Samochody parkujemy w miejscu wyznaczonym.
Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do poleceń o charakterze porządkowym ze
strony organizatorów i służb porządkowych
Usilnie nalegamy na noszenie identyfikatorów. Mogą być przywieszone na dowolnej części
ciała/ubrania - byle były widoczne.
Uczestnicy odpowiadają za powstałe z ich winy zniszczenia wyposażenia obiektu i innego
sprzętu.
Pewnie nie trzeba wam tego mówić, ale wspólnie dbamy o czystość i porządek na terenie
imprezy.
…………………………………..
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres towarzystwo@ekolublin.pl lub pod nr 81/74371-04

