Regulamin Strefy Gastronomicznej „Food Market”
SnowFest Festival 2019

1. Bezpłatna Strefa Gastronomiczna „Food Market” znajduje się na w bezpośrednim sąsiedztwie
terenu imprezy SnowFest Festival przy ul. Beskidzkiej 116.
2. Zarząd strefą gastronomiczną sprawuje organizator imprezy SnowFest Festival.
3. Teren strefy gastronomicznej udostępniony jest dla wszystkich.
4. Służby porządkowe SnowFest Festival mają prawo usunąć Uczestnika ze strefy „Food
Market”, jeśli:
a) Uczestnik nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu,
b) Uczestnik zakłóca porządek publiczny i nie stosuje się do poleceń Służb Porządkowych,
c) Stwierdzono, że uczestnik dopuścił się wniesienia na teren strefy broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, w tym materiałów wybuchowych i pirotecznicznych,
środków odurzających i psychotropowych oraz wszelkich przedmiotów uznanych przez
Służby Porządkowe za zagrażające bezpieczeństwu pozostałych Uczestników strefy.
d) Stwierdzono, że Uczestnik dopuścił się wniesienia napojów alkoholowych, nie
zakupionych w strefie.
5. 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.
6. Obsługa ma prawo odmówić sprzedaży osobom nietrzeźwym.
7. Zasady płatności w strefie gastronomicznej:
a) Płatność w strefie gastronomicznej odbywa się z użyciem:
a. kuponów gastronomicznych, zwanych dalej „Żetonami” lub
b. bankowej karty płatniczej.
b) Żetony obowiązują od 8 lutego 2019 roku, od godziny 12:00 do dnia 10 lutego 2019, do
godziny 5:00
c) Żetony można nabyć w czasie trwania Imprezy w kasach festiwalowych, znajdujących się
na terenie festiwalu w strefie bezpłatnej lub w strefie „Food Market”, za gotówkę lub
przy pomocy karty płatniczej,
d) Nabycie Żetonów w kasie nie jest tożsame ze sprzedażą i otrzymaniem paragonu
fiskalnego. Paragon fiskalny wydawany jest przez obsługę punktu gastronomicznego w
momencie wymiany Żetonu na towar lub w momencie płatności kartą za towar.
e) Żetony wymieniane są na produkty w strefie gastronomicznej „Food Market” w cenach
stanowiących wartość lub wielokrotność wartości kuponów,
f) Ceny produktów dostępne są przy stanowiskach handlowych w strefie,
g) W strefie gastronomicznej obowiązują oryginalne Żetony. Obsługa ma prawo odmówić
wydania produktu na podstawie uszkodzonego Żetonu, lub jeśli istnieje podejrzenie
sfałszowania Żetonu.
8. Służby Porządkowe mają prawo odmówić wpuszczenia do strefy osobom nietrzeźwym.
9. Wstęp na teren strefy gastronomicznej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
Szczyrk, dnia 14 stycznia 2019 roku.

