Regulamin Festiwalu Żywie
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Festiwal Żywie odbywa się dnia 28.07.2018 od godz. 09:00 do godz. 22:00 na terenie Zespołu pałacowo-parkowego
w Kraskowie – Dobro Krasków. Rejestracja uczestników odbywa się od godz. 09:00, wszystkie wykłady i warsztaty
odbywają się od godz. 10:00
Na teren Festiwalu Żywie (teren Dobro Krasków) obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów. Wszelkie pojazdy mają
wyznaczone miejsce parkingowe, za które obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 15 zł za dzień.
Festiwal Żywie jest biletowany, koszt udziału w festiwalu w przedsprzedaży przez Internet to 70 zł dla osoby
dorosłej i 10 zł dla osoby niepełnoletniej od 4 do 18 roku życia. Bilety kupowane na miejscu w dzień festiwalu to
90 zł dla osoby dorosłej i 10 zł dla osoby niepełnoletniej od 4 do 18 roku życia.
W ramach biletu wstępu na festiwal uczestnicy mogą brać udział we wszystkich wykładach oraz w części
warsztatów. Mają dostęp do części żywieniowej z żywą wodą do picia, strefy wystawców, strefy relaksu, strefy
sanitarnej. Część warsztatów jest dodatkowo płatna. Na wszystkie warsztaty i zabiegi obowiązują zapisy pod nr tel.
600 457 601.
Wykłady będą odbywać się w plenerze przy scenie, uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą czegoś do siedzenia
(koce, składane krzesełka itp.)
Na teren Festiwalu Żywie nie wolno wnosić ani spożywać alkoholu ani innych środków odurzających.
Podczas festiwalu używamy naczyń biodegradowalnych, prosimy nie przynosić lub bardzo ograniczyć używanie
plastikowych opakowań.
Prowadzone będzie segregowanie śmieci, prosimy o wyrzucanie śmieci do odpowiednio opisanych pojemników.
Aktywności festiwalowe odbywają się w określonych strefach, prosimy nie przenosić między strefami ich
elementów.
W strefie relaksu, dostępne będą leżaki do odpoczynku, prosimy nie wynosić leżaków poza teren strefy. Do strefy
nie należy przynosić jedzenia ani zakupionego na miejscu ani przyniesionego z domu, wyjątkiem jest
kawa/herbata/napoje i coś słodkiego aby umilić sobie odpoczynek.
W strefie żywieniowej przygotowane będą ławy do spożywania posiłków zakupionych w strefie lub przyniesionych
z domu, nie musicie się kryć z własnym jedzeniem. Postaraliśmy się aby żywność dostępna w strefie żywieniowej
była różnorodna oraz zdrowa.
Woda żywa będzie do dyspozycji wszystkich uczestników za darmo.
W strefie dla dzieci będzie wyznaczona osoba – animator – która umili czas najmłodszym w określonych godzinach,
nie zwalnia to jednak rodziców z odpowiedzialności za swoje dzieci, animator to nie jest opiekun dla dzieci i nie
wolno zostawiać swoich pociech pod jego opieką.
Strefa sanitarna jest dla wszystkich, więc wszyscy dbajmy o czystość pozostawioną po sobie.
Wszelkie zwierzęta domowe mile widziane, jednak ich właściciele są odpowiedzialni za swoich pupili, dla psów
należy mieć przynajmniej smycz, należy też zadbać o miski dla pupili do picia wody, woda żywa dla zwierzaków
będzie dostępna za darmo.
Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez opieki.
Organizatorem i patronem medialnym Festiwalu Żywie jest Tagen.tv

© Żywie - Etymologia nazwy: Żywia (Żywie) słowiańska bogini Żywicielka, Pani Życia, bogini żywa, ożywiająca, orzeźwiająca, żyzna, żywotna, żwawa. Miano wykazuje z rżnąć –
rząć (ciąć). Bliskie jest także nawiązanie do żgwić – palić, płonąć, jaśnieć. Wreszcie Żniwa, czyli odpowiadająca za rzęcie (żęcie, żętwę),opiekująca się zbiorem płodów z pól
uprawnych. (Źródło: Czesłw Białczyński "Mitologia Słowian" wydawnictwo Słovianskie Slovo, obraz: Żywia, Jerzy Przybył, tamże.)

