
 

Informacje szczegółowe 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej               

w Gorlicach, dziecko bez względu na wiek traktowane jest  jak osoba dorosła.   

 

Ze względu na ograniczaną liczbę osób mogącą brać udział w festiwalu, podjęliśmy decyzję aby 

nie dzielić biletów na ulgowe lub wejścia bezpłatne dla dzieci i osób starszych. Takiej puli wejść 

w sposób sprawiedliwy nie dało by się ustalić przy obecnych ograniczeniach. Wobec czego cena 

biletu dla wszystkich jest jednakowa. 

 

Bilety 

 Bilety kupować można od 15 czerwca 2021 roku do 15 lipca 2021 lub do ich wyczerpania. 

 Organizator nie będzie prowadził sprzedaży biletów ulgowych. Do wejścia na obiekt 

upoważnia jedynie bilet, dotyczy to również: dzieci, uczniów, studentów oraz seniorów. 

 Bilety można nabyć tylko przez zakup online, na miejscu nie będzie prowadzona sprzedaż. 

 Bilet zakupiony online 99 zł – upoważnia do skorzystania ze wszystkich wydarzeń 

realizowanych w ramach 39. Łemkowskiej Watry w dniach 16.07-17.07.2021. 

 Ilość biletów jest ograniczona a ich liczba wynika z odpowiednich przepisów prawa 

dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych. 

 Sprzedaż biletów prowadzona jest zgodnie z aktualnymi wytycznymi Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii.  

 W związku z powyższym organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę 

posiadającą bilet, dokumentu potwierdzającego dwukrotne szczepienie na COVID 19. Brak ww. 

dokumentu nie wyklucza posiadacza biletu z udziału w wydarzeniu jednakże ilość osób 

wpuszczonych na obiekt festiwalowy będzie uzależniona od aktualnych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

 Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, na dzień publikacji niniejszej informacji liczba osób niezaszczepionych mogących 

brać udział w wydarzeniu to 250 osób. Pierwszeństwo maja osoby które jako pierwsze wejdą 

na obiekt w dniu16 lipca. Liczba ta może ulec zmianie zgodnie z kolejnym, nowym 

Rozporządzeniem Rady Ministrów. Osobom, które nie zmieściły się w tym limicie a nabyły 

bilet, nie przysługuje prawo do jego zwrotu. 

 

 Bilet zakupione online 19 zł – upoważnia do skorzystania z Wydarzenia Online w formie  

relacji. Emisja zarejestrowanego materiału nastąpi w dniach 24.07-25.07.2021. 

 Wejście nie biletowane – możliwe dla wszystkich tylko w dniu 18.07.2021. 

 

 

 

 



 

Informacje praktyczne – bilety 

 Aby zakupić bilet należy wejść na stronę internetową https://watrazdynia.pl/ i przycisnąć guzik 

KUP BILET. System przekieruje Was dalej.  

 Potwierdzenie zakupu biletu kupujący otrzymuje drogą mailową na adres podany przy zakupie 

 Posiadacz biletu przy wejściu na obiekt otrzyma opaskę. Bilet będzie skanowany przez system. 

Jeden bilet odznaczony w systemie umożliwia jednorazowe wejście. Po otrzymaniu opaski 

będzie można swobodnie wchodzić i wychodzić z obiektu. 

W razie pytań proszę kontaktować się z nami mailowo: lemkounion@poczta.onet.pl 

Uczestnicząc w 39. Łemkowskiej Watrze wspierasz naszą działalność statutową 

Dziękujemy! 
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