SIEMIOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy parking będzie płatny?
Prawdopodobnie będą różne opcje parkingowe, a parking na terenie festiwalu będzie
symbolicznie płatny. Będzie to zależed też od jego usytuowania, nad czym trwają jeszcze ustalenia
z gminą.
2. Czy będzie ciepła woda na polu namiotowym?
Na terenie pola namiotowego będą krany z zimną woda pitną, a ciepła woda będzie dostępna w
sanitariatach: toaletach i prysznicach.
3. Czy jest miejsce, aby przypiąd rower?
Nie planujemy dedykowanego, strzeżonego miejsca na przypinanie rowerów, przy czym drzew i
innych nadających się do tego miejsc będzie sporo, więc jak najbardziej gdzieś, na własną
odpowiedzialnośd, będzie można to zrobid ;)
4. Czy były naciski ze strony Policji i/lub Sanepidu, aby odwoład festiwal?
Nie mieliśmy nacisków. Gmina Siemiatycze jest naszym partnerem, dodatkowo oczywiście
współpracujemy ze wszystkimi służbami, wliczając w to sanepid, straż pożarną, policję, jak
również służbę zdrowia.
5. Czy jest możliwośd zwrotu karnetu, w wypadku, gdy ktoś podejrzewa u siebie koronawirusa lub
został objęty przymusową kwarantanną?
W wyjątkowych okolicznościach dopuszczamy możliwośd zwrotu, wtedy wystarczy skontaktowad
się z nami. Przekażemy szczegóły jak to zrobid.
Prawdopodobnie będziemy potrzebowad jakiegoś potwierdzenia, że taka okolicznośd nastąpiła,
gdyż inne sytuacje zdrowotne czy losowe do tego nie uprawniają.
Oczywiście zachęcamy również do odsprzedawania karnetów innym zainteresowanym.
6. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wolałbym/wolałabym nie przyjeżdżad na festiwal. Czy
mogę zwrócid karnet?
Bardzo dziękujemy Ci za zaufanie i kupno biletu we wcześniejszej puli. To co możemy polecid, to
odsprzedanie biletu komuś zainteresowanemu – w obecnym momencie cena karnetu jest

znacząco wyższa niż w poprzednich pulach, więc bez trudu znajdziesz zainteresowanych. Bilety nie
są imienne, więc bileteria i my, jako festiwal zezwalamy na ich odsprzedawanie/wymienianie się
nimi, na bramce nie będziemy weryfikowad danych osobowych, a jedynie ważnośd biletów.
Polecamy napisad z ogłoszeniem na grupie Planeta SIEMIA 
7. Zwroty.
Dopóki festiwal oficjalnie się odbywa nie przewidujemy zwrotów – Bilety nie są imienne, więc
bileteria i my, jako festiwal zezwalamy na ich odsprzedawanie/wymienianie się nimi.
Są dopuszczalne odstępstwa od tego w wyjątkowych okolicznościach.
8. Prąd na terenie festiwalu.
Agregaty prądotwórcze będą włączone wyłącznie w wypadku awarii sieci, natomiast na terenie
ośrodków jest stały dostęp do prądu z gniazdek, w kilku różnych punktach.
Ogólnie cały teren ośrodków, na których odbywa się festiwal jest zaopatrzony w prąd, więc będzie
możliwośd korzystania z niego.
Czy prąd będzie dostępny bezpośrednio w namiocie na polu namiotowym – nie, ale na pewno
gdzieś w pobliżu.
Podłączenie kampera do prądu – trwają jeszcze ustalenia jak będzie wyglądała siatka gniazdek i
kabli na festiwalu. Na ten moment nie możemy zagwarantowad stałego podłączenia do prądu dla
kamperów, ale będą miejsca gdzie będzie można podładowad akumulatory.
Dostęp do prądu będzie na terenie ośrodków w odległości max 100m od każdego z głównych
punktów festiwalu.
9. Wrzątek.
Jako festiwal go nie zapewniamy. Na terenie festiwalu jest prąd, jest woda i czajniki, więc wrzątek
się znajdzie, pozostawiamy to festiwalowiczom - za uśmiech albo za symboliczną opłatę na pewno
jakaś dobra dusza poratuje. ;)
10. Od której można pojawiad się 12go w środę?
Bramkę otwieramy oficjalnie o 16:16, ale jeśli przybędzie godzinę wcześniej, też wpuścimy ;)
11. Miejsce na cichym polu namiotowym.
Wystarczy zgłosid taką chęd na bramce, postaramy się zapewnid wszystkim chętnym taką
możliwośd, natomiast, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, nie możemy tego zagwarantowad,
szczegóły będą dostępne na bramce.
Postaramy się wydzielid strefę rodzinną, ale apelujemy do waszych serduszek, że w razie
pojawienia się chętnych do skorzystania z cichego pola, którzy mają dziecko/zwierzę, aby ustąpid
lub rozsunąd się, tak żeby i dla nich starczyło miejsca.
12. Jak daleko od terenu festiwalu zlokalizowane będą parkingi?
Parkingi będą zlokalizowane w odległości od 200 do 1000m od terenu festiwalu.
13. Czy można nie drukowad biletu tylko pokazad go w telefonie?
Wręcz do tego zachęcamy, bo jesteśmy festiwalem stawiającym na eko i naturalne rozwiązania ;)
Będą dostępne na miejscu skanery kodów z biletów. Niemniej radzimy pobrad pdf wcześniej, ze
względu na różną jakośd zasięgu w różnych telefony i sieciach.
14. Czy mogę postawid samochód przy moim namiocie, żeby trzymad tam cenne rzeczy podczas
przebywania na festiwalu oraz żeby służył nam jako agregat prądotwórczy/żeby w nim spad
podczas zimnych nocy.

Nie – nie ma wjazdu samochodami na pole namiotowe, teren festiwalowy nie jest przeznaczony
dla poruszania się samochodami w celach innych niż organizatorskie.
15. Czy będzie strefa rodzinna na cichym polu namiotowym?
Tak będą różne strefy na polu namiotowym, informacje na bramce w dniu przyjazdu.
16. Czy noszenie maseczek na festiwalu będzie wymagane?
Respektujemy zarówno zalecenia i przepisy, jak i wyłączenia ze względu na stan zdrowia, jeśli
chodzi o profilaktykę zawartą w ustawie o przeciwdziałaniu Covid-19. Na świeżym powietrzu nie
będą one wymagane, tak jak jest to obecnie określone w rozporządzeniu, pod warunkiem
zachowywania odległości.
Jeśli chodzi o zachowywanie odległości - będziemy prosid o ich respektowanie, będą wyznaczane
strefy odległości, np. w kolejkach, jednak nie planujemy uruchamiad specjalnej ekipy porządkowej,
która będzie sprawdzała odległości pomiędzy festiwalowiczami z miarką ;)
Nie weryfikujemy też czy ktoś pozostaje ze sobą w stałym pożyciu i prowadzi wspólne
gospodarstwo domowe, gdyż nie mamy prawa legitymowad ludzi pod tym kątem.
Jeśli chodzi o maseczki w zamkniętych przestrzeniach - tu zobaczymy czy będzie taka potrzeba,
zależnie gdzie będą odbywały się prelekcje i jaka ilośd osób będzie chciała w nich uczestniczyd oraz
jakie będą aktualne zalecenia GIS.
W najbliższym czasie opublikujemy jeszcze oficjalny zbiorczy post dotyczący całej materii ochrony
przed koronawirusem na festiwalu.
17. Czy na Festiwal będzie można przyjechad kamperem?
Tak, jak najbardziej, będzie dla nich wyznaczona strefa na polu namiotowym. Szczegóły na
bramce.
18. Jak często będzie jeździł autobus festiwalowy z dworca PKP z Siemiatycz?
Jest to jeszcze w trakcie ustalania z firmą przewozową, ale postaramy się go skorelowad z
godzinami przyjazdów pociągów.
19. Z racji na niestabilnej sytuacji epidemiologicznej chciałem/łam kupid bilet na ten festiwal na
ostatnia chwile (11 albo 12.08) - czy bilety się szybko wyprzedają i może ich zabraknąd czy mogę
spokojnie kupid je na ostatnią chwilę?
Trudno nam to ocenid i nie możemy zagwarantowad, że bilety będą jeszcze dostępne na bramce.
Można zakupid je teraz, a potem ewentualnie odsprzedad, jeśli się zrezygnuje - to zawsze daje
więcej pewności, ale decyzję pozostawiamy Wam.
20. Nie odpisujecie na moje wiadomości prywatne 
Najmocniej przepraszamy, chcielibyśmy odpisywad każdemu jak najszybciej, ale na ostatniej
przedfestiwalowej prostej mamy niemałe zagęszczenie roboty.
Także prosimy ocierpliwośd. ;)
21. Czy mogę przyjechad z psem?
Tak, jak najbardziej zapraszamy z czworonogami  Są mile widziane na polach namiotowych, a
jeśli chodzi o domki letniskowe i pokoje – trzeba ustalid to indywidualnie z właścicielami tych
obiektów noclegowych podczas rezerwacji.
Niedługo opublikujemy dokładniejszy post o psach na festiwalu.
22. Czy są zapisy na warsztaty, ceremonie i prelekcje?

Nie, nie prowadzimy takowych – kto pierwszy ten lepszy, ale w większości przypadków miejsc jest
sporo . ;)
23. Czy przyjmujecie jeszcze zgłoszenia wystawców, prelegentów, prowadzących warsztaty lub
artystów muzycznych?
Program artystyczno-warsztatowy mamy już zamknięty ;) Jednakże, jeśli czujesz, że chciałbyś
współtworzyd z nami ten festiwal – napisz wiadomośd na właściwą skrzynkę funkcyjną, ze swoim
bio, opisem warsztatów, prelekcji czegokolwiek co tworzysz. Dzięki Twojej wiadomości też
będziemy mieli na Ciebie namiar i będziemy mogli się odezwad, gdyby coś się zmieniło lub po
prostu kontakt na przyszły rok. ;)
Jeśli chodzi o wystawców – zapraszamy do kontaktu 
A adresy do korespondencji w poszczególnych sprawach to:
- partnerstwa, współpracy i wystawców - pisz na ziemia@siemia.eu
- artystycznych: muzyki i galerii sztuki - pisz na woda@siemia.eu
- prelekcji i warsztatów - pisz na powietrze@siemia.eu
- innych atrakcji - pisz na ogien@siemia.eu
24. Jaki jest dokładny adres festiwalu, żeby móc go wpisad w GPS?
Wystarczy wpisad w nawigację ośrodek:
Eternite - Poznaj Podlasie - kompleks wypoczynkowy nad Bugiem
Wólka Nadbużna 66, 17-300 Siemiatycze
https://maps.app.goo.gl/bstEDz7tjHSuSo1c9
25. W razie pojawienia się 12 sierpnia czy będę mógł kupid karnet 4 dniowy na miejscu w cenie 5
puli? Czy w cennie "na bramce"?
W dniu otwarcia bramek zamykamy sprzedaż internetową. Sprzedaż internetowa zakooczy się
przed południem, a na bramce dostępne będą bilety i karnety w cenach bramkowych.
26. O której godzinie najpóźniej trzeba opuścid miejsce festiwalu 17 sierpnia?
Do opuszczenia festiwalu zapraszamy o 11:11 lub dla potrzebujących więcej czasu o 13:13 ;)

