
Regulamin Strefy gastronomicznej  
CieszFanów Festiwal 2022 – Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu Wędrowiec w 

Cieszanowie 
 
 

1. Strefa gastronomiczna znajduje się na w bezpośrednim sąsiedztwie terenu imprezy masowej 

CieszFanów Festiwal 2022. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18 sierpnia 2022 roku do dnia 21 sierpnia 2022 roku.  
3. Zarząd nad strefą gastronomiczną sprawuje organizator imprezy – Centrum Kultury i Sportu 

w Cieszanowie. Z ramienia Organizatora, koordynatorem strefy jest Pani Agnieszka 

Kopciuch, która posiada uprawnienia do podejmowania decyzji w kwestiach spornych dot. 

organizacji strefy gastronomicznej.  
4. Teren strefy gastronomicznej udostępniony jest dla wszystkich uczestników posiadających 

jednodniowy bilet wstępu, karnet wstępu lub zaproszenie od Organizatora.  
5. Służby porządkowe mają prawo usunąć Uczestnika ze strefy gastronomicznej, jeśli:  

a) Uczestnik nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu lub innych 

Regulaminów nadrzędnych, które obowiązują na terenie imprezy,  
b) Uczestnik zakłóca porządek publiczny i nie stosuje się do poleceń Służb Porządkowych i 

Informacyjnych,  
c) Stwierdzono, że uczestnik dopuścił się wniesienia na teren strefy broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, w tym materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 

środków odurzających i psychotropowych oraz wszelkich przedmiotów uznanych przez 

Służby Porządkowe i Informacyjne za zagrażające bezpieczeństwu pozostałych 

Uczestników strefy.  
d) Stwierdzono, że Uczestnik dopuścił się wniesienia napojów alkoholowych, nie 

zakupionych w strefie.  
6. W strefie gastronomicznej zabrania się:  

a) Wnoszenia i spożywania żywności oraz napojów, w tym alkoholowych zakupionych poza 

strefą,  
b) Poruszania się w obszarze zaplecza organizacyjnego, w tym pomieszczeń dla obsługi 

strefy.  
7. Obsługa ma prawo odmówić sprzedaży osobom nietrzeźwym.  
8. Zasady płatności w strefie gastronomicznej:  

a) Płatność w strefie gastronomicznej odbywa się z użyciem:  
a. Gotówki,  
b. bankowej karty płatniczej, 

c. Bonu wydanego przez Organizatora.  
b) Bony obowiązują od 18 sierpnia 2022 roku, od godziny 08:00 do dnia 21 sierpnia do 

godziny 05:00.    
c) Bony wymieniane są na produkty w strefie gastronomicznej w cenach stanowiących 

wartość lub wielokrotność wartości kuponów,  
d) Ceny produktów dostępne są przy stanowiskach handlowych w strefie,  
e) W strefie gastronomicznej obowiązują oryginalne Bony. Obsługa ma prawo odmówić 

wydania produktu na podstawie uszkodzonego Bonu, lub jeśli istnieje podejrzenie jego 

sfałszowania.  
9. Służby Porządkowe i Informacyjne mają prawo odmówić wejścia do strefy osobom 

nietrzeźwym.  
10. Wstęp na teren strefy gastronomicznej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 


