
 

REGULAMIN STREFY „KOLOROWE SMAKI” 

obowiązujący w dniach 9-11 lutego 2018 r.  

podczas imprezy masowej SnowFest Festival.  

 

 

1. Strefa „Kolorowe Smaki” znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu imprezy SnowFest 

Festival przy ul. Sportowej 8 w Szczyrku. 

2. Teren strefy gastronomicznej udostępniony jest dla pełnoletnich uczestników imprezy 

SnowFest Festival, posiadających ważny Identyfikator. 

3. Na terenie strefy obowiązują zasady uczestnictwa w Imprezie SnowFest Festival, opisane w 

Regulaminie SnowFest Festival, dostępnym na stronie www.snowfest.pl oraz przy wejściu na 

teren Imprezy, w tym Zasady Bezpieczeństwa Regulaminu SnowFest Festival. 

4. W strefie gastronomicznej zabrania się: 

a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych zakupionych poza strefą gastronomiczną,  

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

strefy, 

c) opuszczania strefy wraz z produktami zakupionymi bezpośrednio w strefie, 

5. Służby Porządkowe mają prawo odmówić sprzedaży osobom nietrzeźwym, 

6. Służby Porządkowe mają prawo domagać się okazania Identyfikatora imprezy SnowFest 

Festival w każdym momencie przebywania Uczestnika w Strefie „Kolorowe Smaki”. 

7. Zasady płatności w strefie: 

a) Płatność w strefie gastronomicznej odbywa się z użyciem:  

a. kuponów gastronomicznych, zwanych dalej „Kuponami” lub 

b. bankowej karty płatniczej. 

b) Kupony obowiązują od 9 lutego 2018 roku, od godziny 12:00 do dnia 11 lutego 2018, do 

godziny 5:00 

c) Kupony można nabyć w czasie trwania Imprezy SnowFest Festival w kasach 

festiwalowych, znajdujących się na terenie festiwalu lub w strefie „Food Market”, za 

gotówkę  lub przy pomocy karty płatniczej,  

d) Kupony płatnicze wymieniane są na produkty w strefie „Kolorowe Smaki” w cenach 

stanowiących wartość lub wielokrotność wartości kuponów, 

e) Ceny produktów dostępne są przy stanowiskach handlowych, 

f) W strefie „Kolorowe Smaki” obowiązują oryginalne kupony płatnicze. Obsługa ma prawo 

odmówić wydania produktu na podstawie uszkodzonego kuponu, lub jeśli istnieje 

podejrzenie sfałszowania kuponu. 

8. Służby Porządkowe mają prawo odmówić wpuszczenia do strefy osobom nietrzeźwym. 

9. Wejście na teren Strefy „Kolorowe Smaki” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

 

Szczyrk, dnia 31 stycznia 2018 roku. 

http://www.snowfest.pl/

