

Gdzie odbywa się Festiwal?
Festiwal odbywa się na terenie Mariny nad Zalewem Zemborzyckim
ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin



W jakim terminie odbywa się Festiwal?
27-29 sierpnia 2021



W jakich godzinach otwarte jest Miasteczko Festiwalowe?
Miasteczko Festiwalowe otwarte jest
27.08.2021 w godz.: 14:00 – 3:00,
28.08.2021 w godz.: 10:00 – 3:00,
29.08.2021 w godz.: 10:00 – 20:00.



W jakich godzinach odbywają się koncerty?
27.08 Piątek
Rosalie godz.: 19.30
Rasmentalism godz.: 20.40
Chonabibe godz.: 21.50
Sokół godz.: 23.00
28.08 Sobota
Muzaman godz.: 16.00
Jemioła i Szwed godz.: 17.00
Marie godz.: 19.30
Jarecki godz.: 20.40
OIO godz.: 21.50
Pro8l3M godz.: 23.00
29.08 Niedziela
Jan Elf godz.: 16.00
Monika Kowalczyk z zespołem godz.: 17.00



Gdzie można kupić bilet na Festiwal?
Wyłącznym dystrybutorem biletów na Chonabibe Festiwal jest Going.pl oraz empikbilety.pl.
Bilety dostępne pod adresem: https://goingapp.pl/wydarzenie/chonabibe-festiwal-wlublinie/sierpien-2021



Czy bilet elektroniczny należy wydrukować?
Nie ma obowiązku wydruku biletu. Można go okazać także w formie elektronicznej.



Jak wymienię bilet na opaskę?
Bilet w formie elektronicznej* lub drukowanej** należy pokazać obsłudze bileterii, która
będzie znajdowała się przy bramie głównej. Bilet zostanie zeskanowany i wymieniony na
opaskę.

*Bilety w formie elektronicznej muszą być plikiem pdf, nie mogą być zdjęciem lub screenem
ekranu.
**Bilety w formie drukowanej muszą być wyraźne i czytelne.



Zerwała mi się opaska, co zrobić?
Podczas normalnego użytkowania (podczas szalonej zabawy, kąpieli, niezależnie od
pogody) opaska nie powinna się zerwać. Zdjęcie lub zerwanie opaski oznacza rezygnację
z wydarzenia.



Czy mogę kupić bilet na Festiwal na miejscu?
Tak. Bilet będzie można kupić na miejscu, w Bileterii przy wejściu głównym. Koszt biletu to
199zł.



Dojazd komunikacją miejską
Kierunek Żeglarska – linia 1, 15, 21, 37, 40 - przystanek Żeglarska
Kierunek Zemborzyce Górne – linia 8, 25 – przystanek Krężnicka kemping



Gdzie znajduje się parking dla Festiwalowiczów?
W pobliżu terenu Festiwalu nie ma dostępnego parkingu przeznaczonego dla
Festiwalowiczów. Prosimy o korzystanie z komunikacji miejskiej lub taksówek. Bezpośrednio
przy ul. Krężnickiej 6 znajduje się parking miejski, niestrzeżony, płatny.



Kto może wejść na teren Festiwalu?
Na teren Festiwalu mają wstęp wyłącznie osoby posiadające bilet Festiwalowy.



Czy na Festiwal mogą wejść osoby niepełnoletnie?
Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w koncercie
samodzielnie pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz zobowiązani są do
posiadania przy wstępie na Teren Imprezy dokumentu potwierdzającego wiek. Brak
dokumentu jest równoznaczny z odmową wstępu bez opiekuna.
W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, może on
uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub
osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na
Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę
małoletnią wg wzoru: http://festiwal.chonabibe.pl/wpcontent/uploads/2021/08/oswiadczenie_opiekuna_prawnego.pdf
Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących
w Imprezie.



Czy dzieci mogą wejść na Festiwal za darmo?
Dzieci do lat 10 (decyduje data urodzenia) mogą pobrać bezpłatne bilety na cały Festiwal
pod warunkiem przebywania na nim z pełnoprawnym opiekunem, który będzie miał bilet.



W jakich godzinach otwarta jest strefa Kids Zone?
Strefa Kids Zone otwarta jest w godzinach 14:00-19:30.



Czy należy mieć ze sobą dokument tożsamości?
Tak, ze względu na własne bezpieczeństwo warto mieć ze sobą dokument potwierdzający
tożsamość.



Czy mogę przyjść na Festiwal z psem?
Nie, Festiwal nie jest miejscem bezpiecznym i odpowiednim dla zwierzaków.



Czy mogę robić zdjęcia na Festiwalu?
Na terenie festiwalu można robić zdjęcia oraz wideo, ale tylko amatorskimi
aparatami/kamerami cyfrowymi z zoomem optycznym poniżej 6x oraz tradycyjnymi
amatorskimi aparatami kompaktowymi. Nie można wnosić profesjonalnych aparatów
fotograficznych, kamer ani innego sprzętu nagrywającego audio-video.



Czy mogę otrzymać akredytację foto?
Nie, obecnie wszystkie akredytacje foto i dziennikarskie są już wydane.



Czy na trenie Festiwalu znajduje się punkt medyczny?
Tak, na terenie festiwalu znajduje się punkt medyczny.



Czy opiekun osoby niepełnosprawnej musi posiadać bilet?
Tak, opiekunowie osób niepełnosprawnych muszą posiadać bilet.



Czy mogę płacić gotówką na Festiwalu?
Na festiwalu możesz płacić gotówką i kartami płatniczymi.



Czy na terenie Festiwalu znajduje się depozyt?
Nie, nie mamy depozytu.



Czy każda osoba potrzebuje biletu na pole namiotowe czy wystarczy jeden
bilet na cały namiot?
Każdy użytkownik pola namiotowego powinien mieć bilet. Jeden bilet upoważnia do wstępu
jednej osoby na pole namiotowe oraz rozstawienia jednego namiotu.



W jakich godzinach czynne jest pole namiotowe?
Pole namiotowe czynne jest od 27.08.2021 godz.: 14:00 do 29.08.2021 godz. 14:00.



Czy na pole namiotowe mogę wnosić jedzenie i napoje?
Tak, na teren pola namiotowego można wnosić jedzenie i napoje (z wyłączeniem napojów
alkoholowych).



Jakie sanitariaty znajdują się na polu namiotowym?
Na terenie miasteczka festiwalowego będą dostępne toalety oraz prysznice z ciepłą wodą.



Czy mogę wjechać na pole namiotowe kamperem/vanem/samochodem?
Nie, na polu namiotowym mogą być rozstawione wyłącznie namioty.



Czy osoby chore np. na cukrzycę mogą wnieść na teren Festiwalu lekarstwa
lub niezbędne przybory medyczne?
Osoby, których stan zdrowia wymaga podania specjalistycznych lekarstw, mogą posiadać
niezbędne lekarstwa i przybory medyczne do podania lekarstw, jednak wymagane jest
okazanie zaświadczenia lekarskiego o konieczności posiadania ich przy sobie.



Czy na teren Festiwalu mogę wnieść napoje i jedzenie?
Nie, na terenie festiwalu znajdują się stoiska z jedzeniem i napojami.



Czy na teren festiwalu mogę wnieść powerbank?
Tak, na teren Festiwalu można wnieść power bank niewielkich rozmiarów (mieszczący się
w dłoni).



Jakich przedmiotów nie wniosę na Festiwal?
Wnoszenie m.in. selfiesticków, statywów, dronów, dużych parasoli ze szpiczastymi
metalowymi lub drewnianymi zakończeniami oraz pojazdów typu deskorolka, hoverboard,
rolki oraz innych jednośladów jest niedozwolone. Uczestnik festiwalu może zabrać ze sobą
małą, składaną parasolkę. Pozostałe przedmioty, których wniesienie na teren festiwalu jest
zabronione wymienione są w regulaminie wydarzenia.



Jakie obostrzenia w związku z występowaniem pandemii SARS-CoV-2
obowiązują na terenie Miasteczka Festiwalowego?
Każdy z uczestników wydarzenia ma obowiązek wypełnić formularz uczestnika imprezy.
Można wypełnić go w wersji papierowej i przekazać w bileterii festiwalowej podczas
skanowania biletów. Zachęcamy jednak do wypełnienia formularza w wersji elektronicznej
tutaj bit.ly/formularzCOVID.
Na terenie miasteczka festiwalowego dostępne będą środki do dezynfekcji. Spożywanie
posiłków będzie się odbywało wyłącznie w wyznaczonych strefach. Każdy z uczestników
powinien zachować odpowiedni dystans m.in. 1.5 m. Przy wejściu na teren festiwalu
obowiązują maseczki ochronne.
Regulamin Festiwalu: http://festiwal.chonabibe.pl/wpcontent/uploads/2021/08/festiwal_2021_REGULAMIN.pdf

