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27. POL’AND’ROCK FESTIVAL – BEZPIECZEŃSTWO TO
PRIORYTET
Data publikacji 21.07.2021

Tegoroczny „Pol’and’Rock” Festival odbędzie się w nowej odsłonie na lotnisku Makowice – Płoty,
w dniach 29 - 31 lipca. Choć miejsce i kwestie organizacyjne są inne to bezpieczeństwo podczas
wydarzenia jest niezmiennie priorytetem.
W ramach 27. Pol’and’Rock Festival odbędą się dwie imprezy masowe. Jest to wydarzenie przewidziane według
organizatora na 20 tysięcy uczestników, weryﬁkowanych na podstawie zakupionej wejściówki. Taka formuła, a także
ciągle obowiązujące ograniczenia i zalecenia związane z pandemią COVID-19, powodują konieczność zapoznania się
przyjeżdżających na festiwal z zasadami bezpieczeństwa:
WAŻNE INFORMACJE OD ORGANIZATORA
REGULAMIN TERENU FESTIWALU
REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH
Zachodniopomorscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z terenu kraju, zadbają o bezpieczny przebieg tego
dużego wydarzenia. Od momentu ogłoszenia decyzji o lokalizacji festiwalu współdziałamy z jego organizatorem oraz
innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Wypracowano optymalne rozwiązania mające służyć
bezpiecznemu przebiegowi imprezy, co wiąże się między innymi z istotnymi, czasowo wprowadzonymi zmianami:
UWAGA!!! ZMIANY W ORGANIZACJI NA DROGACH DOJAZDOWYCH NA TEREN FESTIWALU
Od 26 lipca 2021r. na czas trwania festiwalu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, dlatego zachęcamy
uczestników imprezy jadących na festiwal własnymi środkami transportu oraz innych kierujących udających się w tamte
rejony do skorzystania z oznakowanych objazdów prowadzących z drogi ekspresowej S6 do miejscowości Płoty:
- od strony drogi krajowej S3/A6 (relacja od Szczecina) zalecany objazd zaczyna się na węźle Nowogard Wschód drogą
powiatową DP 0001Z,
- od strony drogi krajowej nr 11 (relacja od Koszalina/Gdańska) objazd rozpoczyna się na węźle Wicimice, do drogi
wojewódzkiej nr 112, a następnie drogą powiatową DP 0001Z.
Apelujemy do kierujących pojazdami do zachowania szczególnej ostrożności, dostosowania prędkości do natężenia
ruchu, limitów prędkości, warunków atmosferycznych, nawierzchni oraz własnych umiejętności. Pieszym przypominamy

o obowiązku posiadania elementów odblaskowych, gdy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym
UWAGA!!! NAD REJONEM FESTIWALU WPROWADZONO ZAKAZ LOTÓW, TAKŻE DRONAMI
W terminie od 27.07.2021 od godz. 06:00 do 02.08.2021 do godz. 04:00 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
wprowadziła zakaz wykonywania lotów (z ściśle uregulowanymi wyjątkami) w streﬁe poziomej: 5 km od punktu
centralnego (pas startowy lotniska Makowice – Płoty) i streﬁe pionowej: 1000 m
Zachodniopomorska Policja w trosce o zapewnienie optymalnej możliwości bezpośredniego kontaktu uczestników
festiwalu z Policją uruchamia specjalnie:
Posterunek Polowy Policji w Zespole Szkół w Płotach przy ul. Paderewskiego 13
Punkt Informacyjno – Proﬁlaktyczny przy festiwalowym punkcie medycznym (brama wjazdowa dla pojazdów)
UWAGA!!! Informacje o wszelkich zagrożeniach lub przejawach łamania prawa powinny być niezwłocznie
zgłaszane do służb porządkowych na terenie imprezy masowej, bezpośrednio policjantom lub oczywiście
pod numerem alarmowym 112.
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