REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO
CZAD FESTIWAL
ARENA PARK. EVENTS & SPORT, STRASZĘCIN
Organizator: Agencja Artystyczna ARENA.
1. Pole namiotowe jest płatne i wstęp na jego teren mają wyłącznie osoby posiadające
bilet jednodniowy oraz karnet 4-dniowy, który zostanie wymieniony na identyfikator
(opaskę). W przypadku osoby małoletniej w wieku od 4 do 15 lat, może ona
przebywać na polu namiotowym wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
2. Przynajmniej jeden z użytkowników namiotu zobowiązany jest do zarejestrowania
się w Książce Meldunkowej pola namiotowego.
3. Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania
niniejszego regulaminu.
4. Granice pola namiotowego są wyznaczone barierkami.
5. Pole namiotowe czynne jest od wtorku 14 sierpnia od godziny 12.00 do
poniedziałku 19 sierpnia do godziny 12.00.
6. Pole namiotowe nie przyjmuje przyczep campingowych, wyłącznie namioty
(maksymalnie 4-osobowe).
7. Pole namiotowe nie przyjmuje samochodów osobowych oraz motocykli.
8. Na terenie pola zabrania się:
- palenia ognisk,
- używania otwartego ognia w namiotach,
- używania butli gazowych,
- grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
- używania bez zgody biura organizatora urządzeń elektrycznych (czajniki
elektryczne, grzałki, itp.),
- podłączania się w istniejącą sieć elektryczną,
- ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
- dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
- zakłócania porządku na polu namiotowym,

- zaśmiecania terenu pola namiotowego,
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni,
- wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
- wnoszenia opakowań szklanych i metalowych (puszki),
- wprowadzania zwierząt na teren campingu.
9. Dozwolone jest wnoszenie jedzenia.
10. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren
pola namiotowego bez możliwości powrotu.
11. Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty
pozostawione w namiotach.
12. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie
informacje kierować proszę do biura pola namiotowego lub ochrony.
13. Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń biura organizatora i ochrony.
14. Zabronione jest niszczenie i dewastowanie urządzeń na polu namiotowym oraz
kopanie dołków i kanałów dookoła namiotów. W przypadku zaistnienia powyższego
faktu, niezbędne jest przywrócenie stanu wyjściowego. Kosztami za ewentualne
szkody organizator obciąży odpowiedzialne osoby według uznania.
15. Na terenie pola namiotowego do dyspozycji uczestników udostępniamy:
- kabiny prysznicowe (płatne)
- toalety,
- umywalki,
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Życzymy udanego wypoczynku.

