REGULAMIN FESTIWALU
1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przyjęcie
warunków regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania oraz na zapis do newslettera.
2. Zakupu wejściówek na festiwal można dokonać przez sklep internetowy www.sklepquecalor.pl
3. Do wejścia na warsztaty i imprezy uprawnia opaska, którą można odebrać w trakcie festiwalu w biurze
festiwalowym i nie można jej przekazywać innym osobom.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w festiwalu, bądź jeżeli osoba nie pojawi się, nie zwracamy
wpłaconych pieniędzy. Istnieje możliwość przepisania passa na inną osobę, po wcześniejszym
poinformowaniu organizatorów, do dnia 25 czerwca 2018. Od 26 czerwca 2018 do 4 lipca 2018 istnieje
możliwość przepisania passów za dodatkową opłatą 50 zł. Po tym terminie przekazanie passów nie będzie
możliwe. Dotyczy to wszystkich rodzajów passów (fullpass, daypass, partypass).
5. Nie ma możliwości przepisania na inną osobę wejściówek na pojedyncze imprezy.
6. Passy wygrane w konkursach nie mogą zostać przepisane na inną osobę, uzyskane zniżki nie mogą być
przekazane innym osobom.
7. Osoby, które wygrały passa bądź zniżkę są zobowiązane do kontaktu mailowego z organizatorami w ciągu
dwóch tygodni. Po tym terminie wygrana/zniżka traci ważność.
8. Przy odbiorze wejściówek należy okazać dowód tożsamości
9. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje.
11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscu warsztatów i imprez.
12. Wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie
oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z programami
przedstawiającymi imprezę.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany instruktorów oraz zmian w programie i grafiku.

REGULAMIN BOOTCAMPU
1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w bootcampie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na
przyjęcie warunków regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania oraz na zapis do newslettera.
2. Zakupu wejściówek na bootcamp można dokonać przez sklep internetowy www.sklepquecalor.pl
3. Do wejścia na bootcamp uprawnia opaska, którą można odebrać w biurze festiwalowym przed jego
rozpoczęciem i nie można jej przekazywać innym osobom.
4. Wszyscy uczestnicy bootcampu muszą mieć ukończone 18 lat.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w bootcampie, bądź jeżeli osoba nie pojawi się, nie zwracamy
wpłaconych pieniędzy. Istnieje możliwość przepisania passa na inną osobę, po wcześniejszym
poinformowaniu organizatorów, do dnia 25 czerwca 2018. Od 26 czerwca 2018 do 4 lipca 2018 istnieje
możliwość przepisania passów za dodatkową opłatą 50 zł. Po tym terminie przekazanie passów nie będzie
możliwe.
6. Przy odbiorze wejściówek należy okazać dowód tożsamości
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje.
8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscu warsztatów i imprez.
9. Wstęp na bootcamp jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie
oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z programami
przedstawiającymi imprezę.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w programie.
11. Wszyscy uczestnicy bootcampu mogą wziąć udział w nagrywaniu teledysku. W pokazie podczas sobotniej
gali wezmą osoby wybrane przez instruktora.
12. Uczestnicy proszeni są o dostosowanie się do wytycznych dotyczących ubioru (na potrzeby teledysku i
pokazu), które będą z wyprzedzeniem podane drogą mailową przez organizatorów.

