
Regulations Amber Swing 2018 

Organizer 

The legal organizer of the event Amber Swing Festival (hereinafter referred to as the “Event”) is HOT-

CHA dance events Małgorzata Iskierska. 

  

Liability 

1.  All Participants of the Event take part voluntarily and on their own responsibility. 

2.  The Participant must be at least 18 years old to take part in the Festival. 

3.  Participants declare that their state of health allows them to take part in the Event and that there are 

no medical contraindications. 

4. The Organizer, its employees or contractors shall not be liable for any damage or loss that may occur 

before, during or after the Event for which they are not at fault. They, especially, shall not be held 

liable for any losses and thefts that may happen during festival events. 

5. The Organizer reserves the right to withdraw from the Festival participation contract with the 

Participant, in the event of force majeure, independent from the Organizer’s will and activities, which 

prevent the fulfilment of the contract. If such an event takes place, the Organizer is obliged to inform 

the Participant in writing and will not be held responsible for any other damage compensation than a 

full refund of the payment for the Festival participation to the Participant. 

6.  Participants are fully liable for all the damages caused by them during the Event, both to the 

Organizer, other Participants and third persons; in the event of the accident or the appearance of any 

loss, Participant will not hold the Organizer, its employees or contractors liable if they are not at 

fault. 

7.  Participants are expected to support the Festival’s friendly and safe atmosphere by reporting any 

unwanted activities and events they have witnessed to the organizers. 

8. Organisers will not tolerate any forms of harassment, which can include offensive verbal comments, 

sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, following, harassing photography or 

recording, sustained disruption of dance workshops or other events, inappropriate physical contact, 

and unwelcome sexual attention. Anyone engaging in this type of behavior will be warned and/or 

excluded from the Festival without any refund, at the organizers’ discretion. 



9. The organiser reserves the right to exclude from the festival, without any refunds, any participant 

disturbing the festival’s events and/or under visible influence of alcohol, drugs or other abusive 

substances. 

10. The programme of the Event and the class schedule published on www.amberswing.pl and the 

Facebook fan page is published for strictly informational purposes. The Organizer will take every 

effort to ensure that all the events happen according to the published programme. 

11. The Organizer reserves the right to change the venues and the time of specific events as well as the 

announced artists. He also reserves the right to cancel any workshop that will fail to meet the 

required minimum number of registered participants. 

12. Participants are not allowed to record or take photos during the classes, unless permitted by the 

instructors. 

 

Registration to the Festival 

1. Registration for the festival will be held via services provided by Ticket Club. www.ticketclub.pl 

2. Purchase of a pass is equivalent to confirming one’s participation in the Festival. 

3. Payments for the passes will be processed by the Ticket Club and are subject to Ticket Club’s terms 

and conditions. If the Participant decides to pay via transfer, should they fail to make the payment by 

the date specified, the registration will be automatically cancelled and a new registration form 

should be sent. 

4. If single passes for followers or leaders are unavailable, the Participant can sign up for the waiting 

list—should there be a possibility for a single registration, they will be informed via email.   

5. There is an equal number of early birds discount price passes available for both leaders and 

followers, which means that the prices for the leader and follower passes may differ when registering 

with a partner. 

6. For registrations of groups of 10 or more (5 couples), please contact the organizer via email at 

contact.amberswing@gmail.com. The leader of the group will be provided with a discount code, valid 

for the number of passes specified in the email. The group will be allotted a specified amount of time 

for registering and making the payments. Should the Participants fail to register (minimum 5 couples) 

within the time allotted, they are obliged to settle any differences in prices during the check-in at the 

festival. 
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7. Prices denominated in Euro given at www.amberswing.pl are for strictly informational purposes. The 

system will calculate the values using the current exchange rate. 

  

Conditions of resignation 

1. Resignation can be made personally or via email, using the address provided in the registration form. 

2. If the participant decides to cancel the registration, the part of the price to be refunded is dependant 

on the date of cancellation: 

For cancellations before June 1, 50% of the cost of the pass will be refunded 

For cancellation after June 1 and before July 1, 30% of the cost of the pass will be refunded 

For cancellations after July 1, no refunds will be granted 

3. In individual cases of cancellations after June 1, arising due to random events beyond the 

Participant’s control, the organizer shall consider refunding the cost of the pass. 

4. The passes are transferable. In case you won’t be able to join the festival after purchasing your pass, 

we recommend you try and sell your pass: 

If you registered as a follower, you can sell your pass ONLY to another follower 

If you registered as a leader, you can sell your pass ONLY to another leader 

Participant shall inform the Organizer of any such transfer. 

The passes can’t be transferred to the next year’s festival. 

   

Image usage agreement 

The Organizer reserves the right to, and the Participant agrees to, photograph, record and film the 

Participant during the Festival and to use the material obtained free of charge for promotional 

purposes of the Organizer in the following fields of use: 

 

1.  Recording, reproduction, duplication, copying, distribution of all or part of the work, using any 

technology, on all scales, in two- and three-dimensional versions, including digital, analog or optical, 

via electronic devices (especially smartphones, tablets), printing, photo recording, offset printing, 

backlit printing, printing (printing) on all materials; 
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2. Recording, reproducing, distributing, displaying all or parts of the work, using computers, including 

computer networks; 

3.  Sharing, distributing on the Internet (including websites) and other networks, and on any other 

website, especially social networking sites; 

4.  Broadcast via wired and wireless networks, broadcasting stations, TV, electronic access (tablets, 

smartphones, TVs), applications that manage audiovisual, visual or audio content, satellites or 

computer networks; 

5. Making the work publicly available in such a way that everyone may have access to it and rights 

related to it at the place and time of their choosing (including: on the Internet, any website, any paid 

or free services, in particular videos On-demand, pay-per-view, available in download, streaming, 

IPTV, ADSL, DSL and any other), or using any telecommunication service using any of the systems and 

devices (e.g. landlines, mobile, desktop or laptop computers, as well as transfers using any available 

technology such as GSM, UMTS, etc., via telecommunication data networks); 

6. Granting further exclusive and non-exclusive licenses, whether for remuneration or not, without 

territorial restrictions; 

7. Use on all fields of usage specified in the Act on Copyright and Related Rights of 4 February 1994r. 

art. 50, i.e.: 

8. In the field of recording and reproduction of the work - production of copies of the work using 

specified techniques, including techniques described in this paragraph, as well as printing, 

reprographic, magnetic recording and digital techniques; 

9. Regarding the circulation of the original or copies on which the work was recorded – placement on 

the market, lending or renting the original or copies; 

10. For the dissemination of the work in a way other than that referred to in the second indent – public 

performance, display, reproduction, reproduction and broadcasting, and making the work public so 

that everyone may have access to it at the place and time chosen by him; 

Final provisions 

The Organizer reserves the right to make changes to the Regulations at any time before the 

commencement day of the Event without the need for any notification regarding the changes on the 

festival’s website. Current version of the Regulations will be available on site during the Event and it 

will be considered as valid and binding. 

 



By registering to the Festival, the Participant agrees to the above terms and conditions and gives 

consent for their personal data to be processed by the Organizer, for the information and marketing 

purposes, in accordance with the Data Protection Act 1997 (Dz. U. no. 133, item 833, with 

subsequent changes). 

 

 



Regulamin Abmer Swing 2018 

Organizator 

Prawnym Organizatorem wydarzenia Amber Swing Festival (dalej jako Wydarzenie) jest HOT-CHA 

dance events Małgorzata Iskierska. 

 

Odpowiedzialność 

1. Wszyscy uczestnicy Wydarzenia biorą w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

2. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba, która ukończyła 18 lat. 

3. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na branie udziału w Wydarzeniu i nie ma ku temu 

żadnych medycznych przeciwwskazań. 

4. Organizator, jego pracownicy lub zleceniobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe 

lub majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Wydarzeniu, jeśli nie powstały one z ich winy. 

W szczególności, nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub kradzieże, do których może 

dojść w trakcie wydarzeń festiwalowych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Uczestnikiem w przypadku 

wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnego od woli i starań Organizatora, 

uniemożliwiającego wywiązanie się z zawartej Umowy. W takim wypadku Organizator zobowiązany 

jest do niezwłocznego poinformowania, w formie pisemnej, Uczestnika o wystąpieniu ww. zdarzenia, 

a odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika będzie ograniczona wyłącznie do zwrotu 

Uczestnikowi wniesionych na rzecz Organizatora opłat za uczestnictwo w Festiwalu. 

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez niego w trakcie 

trwania Wydarzenia, zarówno wobec Organizatora, innych Uczestników, jak i podmiotów trzecich; w 

razie wypadku lub powstania jakiejkolwiek szkody, nie będzie dochodził od Organizatora, jego 

pracowników lub zleceniobiorców żadnych roszczeń, jeśli do wypadku lub szkody nie doszło z winy 

Organizatora, jego pracowników lub zleceniobiorców. 

7. Uczestnik jest zobowiązany do dbania o przyjazną i bezpieczną atmosferę Festiwalu, w tym do 

zgłoszenia Organizatorowi wszelkich niepożądanych zdarzeń, o których wie lub których był 

świadkiem. 

8. Organizator nie będzie tolerować agresywnych i/lub niestosownych zachowań, takich jak – lecz nie 

ograniczonych do – nagabywanie, nękanie, śledzenie, zastraszanie innej osoby molestowanie, 



niestosowne i/lub obraźliwe uwagi lub komentarze natury seksualnej, kierowanych pod adresem 

innej osoby, nawiązywanie fizycznego kontaktu z inną osobą bez wyraźnej zgody tej osoby. 

Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zachowującej się w ten sposób osobie ostrzeżenia 

i/lub do natychmiastowego wydalenia jej z Festiwalu, bez prawa do zwrotu opłat wniesionych na 

rzecz Organizatora. 

9.  Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Festiwalu, bez prawa do zwrotu opłat wniesionych 

przez Uczestnika na rzecz Organizatora, Uczestnika, który zakłóca przebieg Festiwalu i/lub wydaje się 

być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

10. Program Wydarzenia i grafik zajęć opublikowany na stronie www.amberswing.pl oraz na fan page’u 

na FB ma charakter wyłącznie informacyjny. Organizator dołoży wszelkich starań, aby poszczególne 

wydarzenia odbywały się zgodnie z opublikowanym harmonogramem. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc i godzin poszczególnych wydarzeń oraz 

zapowiedzianych artystów,  jak również odwołania zajęć na które nie zgłosiła się minimalna ilość 

uczestników.  

12. Uczestnicy nie mogą nagrywać  ani robić zdjęć podczas zajęć warsztatowych, chyba że instruktorzy 

wyrażą na to zgodę. 

 

Rejestracja na Festiwal 

1. Rejestracja na festiwal odbywa się poprzez zakup biletu na stronie serwisu Ticket Club. 

www.ticketclub.pl  

2. Rejestracja na festiwal jest automatyczna. Zakup biletu jest równoważny z   potwierdzeniem 

uczestnictwa ( miejsca) w festiwalu 

3. Płatność za bilet realizowana jest przez serwis www.ticketclub.pl i podlega regulaminowi tego 

serwisu. W przypadku wyboru płatności przelewem, jeśli płatność nie zostanie wykonana w podanym 

terminie, rejestracja automatycznie zostaje anulowana i należy dokonać nowego zgłoszenia. 

4. Jeśli  pojedyncze bilety dla followerek albo leaderów są niedostępne w danym momencie można się 

wpisać na listę oczekujących. W tym wypadku uczestnik będzie informowany drogą mailową jeśli 

będzie możliwość pojedynczej rejestracji.    

5. W puli Early Birds przewidziano równą ilość biletów dla Leaderów I Followerek. W związku z tym 

istnieje możliwość, że przy rejestracji w parze pojawią się bilety w różnych cenach. 
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6. Zgłoszenie grupy 10 osobowej (5 par) lub większej kierować należy na adres email 

contact.amberswing@gmail.com. Leader grupy otrzyma kod uprawniający do zniżki, ważny dla takiej 

ilości biletów jaka została wskazana we wniosku. Grupa będzie miała określony czas na wykorzystanie 

kodu i dokonanie wpłaty. Jeśli rejestracja wszystkich osób nie nastąpi w podanym terminie (min 5 

par) wówczas uczestnicy będą zobligowani do uregulowania różnicy przy rejestracji na festiwalu. 

7. Na stronie www.amberswing.pl ceny podane w euro są orientacyjne. System automatycznie będzie 

przeliczał wartości zgodnie z aktualnym kursem walut. 

  

Warunki rezygnacji 

1. Rezygnacji można dokonać osobiście lub droga mailową, z adresu poczty elektronicznej podanego w 

formularzu rejestracyjnym. 

2. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału z festiwalu, zwrócona kwota zależna będzie od daty rezygnacji: 

W przypadku rezygnacji do 1 czerwca 2018, Organizator zwróci uczestnikowi 50% wartości 

zakupionych biletów. 

W przypadku rezygnacji od  1 czerwca do 1 lipca 2018, Organizator zwróci uczestnikowi 30% wartości 

zakupionych biletów. 

W przypadku rezygnacji po 1 lipca 2018, zwrot kosztów nie będzie możliwy. 

3. W indywidualnych wypadkach, gdzie rezygnacja zgłoszona po 01 sierpnia 2018 wynika ze zdarzeń 

losowych niezależnych od uczestnika, Organizator rozważy rekompensatę tytułem wpłaconych 

środków. 

4. Jeżeli uczestnik nie będzie w stanie wziąć udziału w festiwalu, istnieje możliwość 

przeniesienia/odsprzedania zakupionych biletów innej osobie: 

Bilety zakupione jako followerka, mogą być odsprzedane tylko osobie w tej samej roli (followerka). 

Bilety zakupione jako leader, mogą być odsprzedane tylko osobie w tej samej roli (leader). 

Uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora o odsprzedaniu biletów. 

Bilety nie ulegają przeniesieniu na kolejne edycje festiwalu. 

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Organizator zastrzega sobie prawo do, a Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, nagrywanie i 

filmowanie Uczestnika w trakcie trwania Festiwalu oraz do nieodpłatnego wykorzystania uzyskanego 

materiału w celach promocyjnych Organizatora na następujących polach eksploatacji: 
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1. utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za  pomocą 

wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z 

zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń 

elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, 

drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich 

materiałach; 

2.  zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem 

komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych; 

3. udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, 

a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności w serwisach 

społecznościowych; 

4. nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez 

stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych 

(tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub 

audio, satelity lub sieci komputerowych; 

5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw 

pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w 

ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek 5 serwisów odpłatnych lub 

nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice 

downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych 

usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem  jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów 

stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z 

wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą 

telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych); 

6. udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń 

terytorialnych; 

7. eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: 

8. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 



9. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

10. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w tiret drugi – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym; 

  

Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie do dnia 

rozpoczęcia Wydarzenia, bez konieczności informowania, o tym na stronach www. Aktualna wersja 

Regulaminu będzie dostępna na miejscu, w trakcie Wydarzenia i taka wersja będzie uważana za 

obowiązującą. 

  

Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w 

celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (DZ. U. Nr nr 133 poz. 883, z późniejszymi zmianami). 

 

  


