Regulamin pola namiotowego
dla uczestników Festiwalu „OFCA” 2018
Niniejszy Regulamin obowiązuje na polu namiotowym zorganizowanym na potrzeby „Oleśnickiego Festiwalu CyrkowoArtystycznego” na terenie podzamcza Zamku Książąt Oleśnickich w dniach 09.08-13.08.2018 r., zwanym dalej Polem
Namiotowym.
1. Pole namiotowe czynne jest od czwartku 09.08.2018 od godz. 18:00 do poniedziałku 13.08.2018 do godz. 12:00.
2. Korzystanie z pola namiotowego jest odpłatne i wynosi 50 zł. Jest to opłata za jedną osobę, za cały okres działania pola
namiotowego.
3. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą uczestniczyć w Festiwalu i korzystać z pola namiotowego na
podstawie zgody opiekuna prawnego dostarczonej podczas rejestracji w punkcie informacyjnym Festiwalu.
4. W przypadku, gdy Uczestnikiem Festiwalu jest osoba, która nie ma ukończonych 16 lat, może ona uczestniczyć w
Festiwalu i korzystać z pola namiotowego wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Festiwal
w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią.
5. Przebywających na polu namiotowym obowiązują opaski. Opaski wydawane są w Rejestracji na Zamku
wniesieniu opłaty i podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem pola namiotowego.
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6. Uczestnik pola namiotowego posiadający opaskę może bezpłatnie korzystać z pryszniców i toalet zlokalizowanych na
terenie Zamku Książąt Oleśnickich.
7. Na teren pola namiotowego prawo wstępu mają wyłącznie osoby z opaskami oraz osoby upoważnione przez
Organizatora.
8. Na pole namiotowe wstępu nie mają:
- osoby, które nie posiadają ani wymaganych opasek ani upoważnienia Organizatora,
- osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
- osoby, którym pracownik ochrony pola namiotowego odmówi prawa wstępu na pole ze względów bezpieczeństwa.
9. Pole namiotowe nie przyjmuje samochodów osobowych i motocykli. Pole namiotowe przyjmuje wyłącznie namioty i
pojazdy typu Camper.
10. Wejście i przebywanie osób na terenie pola namiotowego oznacza bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
11. Przy wejściu na teren pola namiotowego uczestnicy zobowiązani są do okazania opaski upoważniającej do wstępu na
teren pola namiotowego.
12. Na terenie pola namiotowego zabrania się:
a) palenia ognisk,
b) grillowania,
c) używania otwartego ognia w namiotach,
d) używania butli gazowych,
e) dewastowania infrastruktury terenu i ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
f) zakłócania porządku,
g) zaśmiecania terenu,
h) wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników (m.in. broń palna,
petardy, kastety, pałki, świece dymne, noże).
i) wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych,
j) wprowadzania zwierząt (wyjątek: psy - obowiązkowo na smyczy, z kagańcem),
k) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i przeprowadzania zbiórek
pieniężnych bez zgody Organizatora,
l) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
13. Zabronione jest niszczenie i dewastowanie urządzeń na terenie pola namiotowego oraz kopanie dołków i kanałów
dookoła namiotów. W przypadku zaistnienia powyższego faktu, niezbędne jest przywrócenie stanu wyjściowego.
14. Osoby nie przestrzegające powyższego Regulaminu zostaną wydalone poza teren pola namiotowego bez możliwości
powrotu.
15. Organizator nie odpowiada za zgubione lub skradzione wartościowe przedmioty.
16. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wszystkich poleceń Organizatora i ochrony.
17. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki uczestników pola namiotowego.
18. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje
przedstawiciel Organizatora.

