
REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO 
KAZIMIERANDO 

ul. Krakowska 73A Kazimierz Dolny  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Miejsce rozłożenia namiotu każdorazowo wyznacza wolontariusz będący na polu 

namiotowym.  
2. Goście przybywający na teren pola zobowiązani są: 

a. dokonać formalności meldunkowych u wolontariuszy,  
b. przedstawić dowód uprawniający do uzyskania miejsca na polu namiotowym (do 

pobrania z kasy razem z opaską festiwalową lub bilet ticketclub.pl),  
c. umieścić numer w widocznym miejscu namiotu. 

3. Pole namiotowe jest pod stałym nadzorem ochrony. 

II. ZASADY POBYTU  
1. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.  
2. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.  
3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00. Otwarta pozostaje tylko bramka wejściowa, 

przyjazdy lub wyjazdy w/w godzinach należy indywidualnie uzgodnić z administracją pola.  
4. Przebywający na terenie pola namiotowego winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, 

a w szczególności zabrania się:  
a. rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia na terenie pola, 
b. korzystania z kuchenek polowych oraz grilli, 
c. używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej,  
d. parkowania samochodów na terenie pola. 

5. Osoby używające wulgarnych słów i rażąco nie stosujące się do powyższego regulaminu 
będą wypraszane z pola bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.  

III. CZAS POBYTU  
1. Doba pobytowa trwa od godziny 12:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.  
2. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt zobowiązane są do poinformowania wolontariuszy i 

wniesienia stosownej opłaty. W przypadku niepoinformowania  wolontariuszy o 
przedłużeniu pobytu opłata naliczana jest automatycznie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.  

3. Po upływie doby pobytowej goście proszeni są o zgłoszenie swojego wyjazdu. 

IV.  PRZEPISY PORZĄDKOWE  
1. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku. 

Śmieci i odpady składować w miejscach do tego wyznaczonych.  
2. Szanujemy otaczającą nas przyrodę. Nie niszczymy drzew i krzewów. 
3. Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników pola namiotowego odbywać się 

może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się w ogólnodostępnym 
sanitariacie pola.  

4. Dzieci przebywające na terenie pola winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i 
nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.  



V. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW  
1. Zabrania się parkowania pojazdów samochodowych na teren pola.  

VI. ZASADY POBYTU ZWIERZĄT  
1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren pola.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. W przypadku skrócenia pobytu recepcja nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni 

wypoczynku.  
2. Organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe 

(pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) pozostawione i należące do użytkowników.  
3. Wniesienie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
4. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z 

kierownikiem.  
5. Skargi, wnioski, i życzenia można zgłaszać w recepcji obiektu.  
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 
 

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU 


