Często zadawane pytania - Audioriver Camp
1. Czy karnet na pole muszą posiadać wszyscy uczestnicy, czy tylko właściciel
namiotu?
Tak, wszystkie osoby, które przebywają na polu muszą posiadać karnet na pole.
2. Gdzie można wymienić zakupiony karnet na opaskę?
Opaski są wydawane w oznaczonej strefie znajdującej się przy wejściu na pole
namiotowe Audioriver Camp. Prosimy o zapoznanie się z mapką sytuacyjna
(http://bit.ly/2HS2Ulu)
3. Czy potrzebuję przy wymianie dowód osobisty?
Tak, jednak nie musi to być koniecznie dowód osobisty. W celu weryfikacji
uczestnictwa potrzebny jest po prostu dokument ze zdjęciem: dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka lub ucznia. Każdy uczestnik musi
posiadać dokument tożsamości.
4. Czy potrzebuję bilet elektroniczny w formie papierowej?
Tak, prosimy o wydrukowanie biletu i okazanie go w momencie rejestracji na polu
namiotowym.
5. Czy będą dostępne parkingi dla korzystających z pola namiotowego?
Niestety, nie mamy dedykowanych parkingów dla osób korzystających z pola.
Prosimy o pozostawienie samochodów na parkingach lub wyznaczonych miejscach
parkingowych w Płocku.
6. Czy jest możliwość wcześniejszego zakwaterowania na pole namiotowe?
Zapraszamy 27 lipca od godziny 9.00. Niestety nie możemy wcześniej rozpocząć
zakwaterowania, ze względów formalnych.
7. Jak wygląda sytuacja z osobami niepełnosprawnymi na polu?
W ramach udogodnień na polu udostępniamy zaplecze sanitarne specjalnie
przygotowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W razie potrzeby
pomagamy również np. w rozbiciu namiotu.
8. Czy są jakieś ograniczenia we wnoszeniu lekarstw i przyborów medycznych
na potrzeby własne?

Ze względów bezpieczeństwa, każdy tego typu przypadek musimy osobno
analizować, stąd prośba o zabranie ze sobą zaświadczenia lekarskiego i pokazania
go obsłudze. Na pewno pomożemy.
9. Gdzie mogę zostawić wartościowe rzeczy np. dokumenty?
Na terenie pola, przy wejściu głównym będzie funkcjonował depozyt. Opłata wynosi
15 PLN za każde pozostawienie.
10. Co mogę i czego nie mogę robić na polu namiotowym?
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem (http://bit.ly/2HP0ILA).
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