REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO
1. Pole namiotowe jest płatne dla wszystkich uczestników Izdebki Camp 2013.
Zawodnicy dokonują rezerwacji poprzez opłacenie wpisowego, natomiast reszta osób
poprzez mailowe zgłoszenie pod adresem biuro_ils2013@wp.pl. Cena wynosi 10zł /
osoba /24 h
2. Miejsce rozłożenia namiotów wskazuje Organizator.
3. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku. Odpoczywający dbają o spokój własny i
innych.
4. Cisza nocna obowiązuje od 24.00 do 7.00. W tych godzinach brama główna jest
zamknięta, otwarta pozostaje tylko brama wejściowa od strony głównej ulicy.
5. Palenie ognisk jest możliwe tylko w wyznaczonym miejscu przez Organizatora.
6. Parking dla pojazdów osób zamieszkałych na polu namiotowym znajduje się w
wyznaczonym miejscu i nie jest strzeżony. Organizator nie bierze odpowiedzialności za
zaginięcie rzeczy pozostawionych w samochodach, jak i za jakiekolwiek zniszczenia tych
pojazdów.
7. Pole namiotowe czynne jest od piątku 5 lipca od godziny 9.00 do niedzieli 7 lipca
2013r. do godziny 17.00. Po tym terminie Organizator Festiwalu jest zobowiązany do
zamknięcia pola namiotowego i uporządkowania terenu.
8. Organizator Izdebki Camp 2013 nie odpowiada za zagubione lub skradzione
wartościowe przedmioty nie pozostawione w depozycie. Organizator udostępnia usługę
depozytu bezpłatnie w odpowiednim pomieszczeniu przyległego budynku.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 10. Na terenie pola
namiotowego zabrania się:
a) paleniaognisk
b) palenia papierosów
c) używania otwartego ognia w namiotach
d) używania butli gazowych
e) grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym
f) używania bez zgody biura organizatora urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne,
grzałki, itp.)
g) podłączania się w sieć elektryczną
h) ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń
i) dewastowania infrastruktury pola namiotowego
j) zakłócania porządku na polu namiotowym
k) zaśmiecania terenu pola namiotowego
l) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni
m)wnoszenia alkoholu i środków odurzających
n) wprowadzania zwierząt na teren campingu
o) możliwe jest kopanie dołków odwadniających pod warunkiem doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego po zakończeniu biwakowania.
11. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje
kierować proszę do biura Organizatora.

12. Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń biura Organizatora i ochrony.
13. Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego
regulaminu. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza
teren pola namiotowego bez możliwości powrotu.

