Regulamin pola namiotowego Muszla Fest 2017
Regulamin dla uczestników Muszla Fest 2017 zameldowanych na polu namiotowym
w dniach od 18 do 20 sierpnia 2017r.
Pole namiotowe jest tymczasowe i znajduje się na terenie boisk piłkarskich Leśnego Parku Kultury i
Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Poniższy regulamin został opracowany z myślą o wspólnym dobru wszystkich mieszkańców pola
namiotowego Muszla Fest 2017. Obowiązkiem każdego mieszkańca pola jest przestrzeganie
regulaminu i dbanie, aby był przestrzegany. W przypadku ewentualnych skarg dotyczących naruszeń
postanowień, organizator zobowiązuje się do wydalenia z terenu pola namiotowego wszystkich osób,
które im się nie podporządkują.
Przyjmuje się, że poniższy regulamin i każdy jego punkt jest znany i zaakceptowany każdemu
mieszkańcowi pola po przekroczeniu terenu pola namiotowego.
1. Pole namiotowe jest płatne (10,00 zł / osoba za cały pobyt do dnia 17.08 i 15zł od dnia
18.08 ) i wstęp na teren pola namiotowego mają wyłącznie osoby posiadające identyfikatory
lub odpowiednie oznaczenia wydane przez Organizatora Muszla Fest. W przypadku osoby
małoletniej w wieku do 16 lat, może ona przebywać na polu namiotowym wyłącznie pod
opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na camping w punkcie informacyjnym
podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez
Organizatora.
2. Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
3. Pole namiotowe czynne jest: od 18sierpień , godz. 10:00, do 20 sierpnia godz.12:00
4. Ilość miejsc na polu namiotowym jest ograniczona i wynosi 250 osób lub (zamiennie) 100
namiotów. W zależności od zainteresowania, ilość miejsc może być zwiększona lub
pomniejszona .
5. Miejsce na polu namiotowym można nabywać od dnia 25.05.2017 – do dnia 20.08.2017 za
pomocą portalu Ticketpro.pl oraz w punktach stacjonarnych Ticketpro i w kasie na terenie
festiwalu
6. Od 18.08.2017 r. zakup miejsca na polu namiotowym możliwy jest również w kasie
festiwalowej i recepcji pola namiotowego . Kasa otwarta otwarta jest od godziny 15:00 a
recepcja od godziny 10:00. Z zaznaczeniem iż organizator nie gwarantuje dostępności miejsc .
7. Miejsce rozłożenia namiotów wskazuje Organizator.
8. Pole namiotowe przyjmuje wyłącznie namioty , nie przyjmuje przyczep campingowych.
Organizator nie wyraża zgody na ustawianie na polu namiotowym samochodów.
9. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku. Odpoczywający dbają o spokój własny i innych.
10. W godzinach od 2.00 do 14.00 brama główna zostaje zamknięta i wejście na teren Festiwalu
Muszla Fest jest niemożliwe. Brama wejściowa na teren pola namiotowego jest otwarta.
11. Na terenie pola namiotowego do dyspozycji uczestników Organizator udostępnia:
A. Punkty sanitarne
B. Możliwość ładowania telefonów komórkowych (w punkcie , który znajduje się w przy
wejściu na pole namiotowe)
12. Wjazd samochodem na teren Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek jest
zabroniony.
13. Użytkownicy pola namiotowego mogą zostawić samochody na ogólnie dostępnych
parkingach i wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie LPKiW Myślęcinek. Organizator
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nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy pozostawionych w samochodach, jak i za
jakiekolwiek zniszczenia tych pojazdów.
Organizator Muszla Fest nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty
pozostawione na polu namiotowym.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Na terenie pola namiotowego zabrania się:
A. palenia ognisk,
B. używania otwartego ognia w namiotach,
C. używania butli gazowych,
D. grillowania,
E. używania bez zgody biura organizatora urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne,
grzałki, itp.),
F. podłączania się w sieć elektryczną,
G. ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
H. dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
I. zakłócania porządku na polu namiotowym,
J. zaśmiecania terenu pola namiotowego,
K. wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni,
L. wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
M. wprowadzania zwierząt na teren pola namiotowego,
W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje kierować
proszę do ochrony lub biura Organizatora.
Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń biura Organizatora i ochrony.
Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego
regulaminu. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren
pola namiotowego bez możliwości powrotu.

