
REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO FEST CAMP 2021 

 

1. Organizatorem pola namiotowego jest FEST CAMP Spółka Cywilna  

2. Każdy użytkownik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.  

3. Pole namiotowe czynne jest od piątku 6 sierpnia od godziny 12:00 do poniedziałku 9 lipca do 

godziny 12:00  

4. Cisza nocna na terenie pola namiotowego obowiązuje w godz. 02:00-9:00. Imprezowanie i 

słuchanie głośnej muzyki tylko w strefie CHILL.  

5. Pobyt na polu namiotowym jest odpłatny.  

6. Ceny biletów i karnetów wstępu na pole namiotowe objaśnione w cenniku, który znajduje się 

obok.  

7. Zakup Biletu wstępu na imprezę nie zwalnia z obowiązku zakupienia biletu wstępu na pole 

namiotowe, wyjątkiem jest zakupienie odpowiedniego karnetu, który umożliwia korzystanie z pola 

namiotowego.  

8. Bilet wstępu na Pole Namiotowe można nabyć w biurze pola namiotowego przez 24 h na dobę.  

9. Pobyt na polu namiotowym jest możliwy po uprzednim zakupieniu biletu, karnetu.  

10. Na terenie pola namiotowego mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby posiadające opaski 

wstępu na pole namiotowe.  

11. Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat korzystają z pola namiotowego na wyłączną 

odpowiedzialność osób, którzy sprawują nad nimi opiekę prawną. 

12. Pole namiotowe nie przyjmuje przyczep campingowych, wyłącznie namioty (wielkość namiotu 

musi być dostosowana do ilości osób w nim przebywających) oraz kampery. Wjazd kamperem na 

teren pola dodatkowo płatny.  

13. Prosi się o rozstawienie namiotu w sposób niekrępujący swobody innych uczestników oraz 

umożliwiający swobodny dostęp do toalet i innych obiektów użytkowych. 

14. Wymagane jest utrzymywanie czystości na polu namiotowym oraz w jego okolicy.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru lub zmiany miejsca lokalizacji namiotu, itp. celem 

wygodnego i satysfakcjonującego dla wszystkich użytkowników wzajemnego usytuowania na terenie 

pola namiotowego.  

16. Organizator pola namiotowego zapewnia jedynie miejsce przygotowane do rozbicia namiotu i 

dogodny dostęp do toalet i pryszniców.  



17. Przed wyjazdem zajmowane miejsce należy uporządkować i pozostawić w takim stanie, w jakim je 

udostępniono. W przypadku nieporządku uczestnicy zobowiązani są pokryć koszt uporządkowania 

terenu.  

18. Organizator pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności za namioty ani za żadne inne rzeczy 

wniesione przez użytkowników na teren pola namiotowego. Każdy użytkownik pola namiotowego 

odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście. Każdy użytkownik pola namiotowego odpowiada 

również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom, urządzeniom lub obiektom 

znajdującym się na terenie całego pola namiotowego. Wyrządzone szkody powinny zostać 

natychmiast zgłoszone ochronie lub pracownikom biura pola namiotowego.  

19. Każdy, kto przebywa na terenie pola namiotowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawa, sanitarno-epidemiologicznych i p.poż.  

20. Za rzeczy zgubione lub skradzione użytkownikom i innym osobom na terenie pola namiotowego 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności  

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne wyrządzone na terenie pola 

namiotowego.  

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami 

w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w elektrowni.  

23. W razie wypadku, zasłabnięcia zaistnienia urazu wypadkowego, dolegliwości zdrowotnych, lub 

spostrzeżonych zagrożeń należy niezwłocznie powiadomić pracownika organizatora lub pracownika 

ochrony.  

24. Na terenie pola namiotowego do dyspozycji użytkowników udostępnione będą kabiny 

prysznicowe i toalety,  

25. Na terenie pola namiotowego zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek 

działalności handlowej lub innej zarobkowej.  

26. Jakiekolwiek naruszenie lub pogwałcenie zasad określonych w regulaminie, może spowodować 

usunięcie konkretnych osób z pola , bez zwrotu wcześniejszej opłaty wniesionej za wynajem miejsca 

na campingu.  

27. Na terenie pola namiotowego zabrania się:  

a) palenia ognisk,  

b) używania otwartego ognia w namiotach,  

c) używania butli gazowych,  

d) grillowania,  

e) ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,  

f) dewastowania infrastruktury pola namiotowego, 



g) zakłócania porządku na polu namiotowym,  

h) zaśmiecania terenu pola namiotowego,  

i) wyrzucania niedopałków na terenie pola namiotowego,  

j) palenia papierosów tylko w wyznaczonych miejscach, w czasie ciszy nocnej dozwolone 

tylko w strefie CHILL  

k) spożywania alkoholu, napojów alkoholowych poza strefą chill,  

l) wprowadzania zwierząt na teren pola namiotowego,  

m) wnoszenie na teren pola namiotowego generatorów elektrycznych.  

28. Śmieci należy wyrzucać do śmietników. Zlokalizowanych na terenie pola namiotowego.  

29. Osobom korzystającym z pola namiotowego zabrania się wnoszenia i posiadania na teren pola 

namiotowego:  

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,  

b) materiałów wybuchowych , wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 

niebezpiecznych,  

c) napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych,  

d) wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych,  

e) innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.  

30. Napoje alkoholowe można nabyć na terenie pola namiotowego oraz spożywać je w wyznaczonej 

strefie,  

31. Służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na pole namiotowe oraz przebywania na 

terenie pola namiotowego osobom:  

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

b) posiadającym przedmioty wymienione w pkt.30,  

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym, 

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku,  

d) odmawiającym poddania się czynnościom , o których mowa w pkt.32 .  

32. Korzystanie z basenu znajdującego się na terenie pola jest zabronione:  

a) osobom niepełnoletnim bez opieki osoby dorosłej,  

b) osobom opisanym w pkt. 31 podpunkt a); c)  



c) w godzinach 22:00 – 10:00  

33. Służby porządkowe organizatora pola namiotowego, w tym pracownicy agencji ochrony osób i 

mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:  

a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z Regulaminem pola namiotowego, a w przypadku niewykonania tych 

poleceń – wezwania ich do opuszczenia pola namiotowego  

b) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,  

c) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik 

obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb 

Porządkowych lub inną osobę.  

34. Każda osoba korzystająca z pola namiotowego, w przypadku zauważenia pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia powinna zgłosić je najbliższemu pracownikowi służb podległych 

organizatorowi pola namiotowego.  

35. Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren pola 

namiotowego bez możliwości powrotu (bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt).  

36. Dla dobra wszystkich użytkowników pola namiotowego organizator zastrzega sobie możliwość 

interwencji w przypadkach niewymienionych w powyższym regulaminie.  

37. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.  

38. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy określone w 

odpowiednich ustawach i przepisach wykonawczych do tych ustaw.  

39. Na polu namiotowym będzie dostępne gniazdko elektryczne służące do ładowania telefonów, 

ZABRANIA się podłączania przedłużaczy elektrycznych i doprowadzania ich do namiotów. 


