REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO AUDIORIVER CAMP 2018
Organizator: EVENTV SP. Z O. O.
1. Pole namiotowe jest płatne i wstęp na teren pola namiotowego mają wyłącznie osoby posiadające opaski
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campingowe lub odpowiedni bilet. W przypadku osoby małoletniej (osoba małoletnia to osoba, która nie
ukończyła 18. roku życia wg art. 10 kodeksu cywilnego), – 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.
Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Zabrania się przekazywania biletów uprawniających do wstępu na pole namiotowe osobom trzecim bez
uprzedniego poinformowania o tym Organizatora.
Pole namiotowe czynne jest: od godziny 9.00 w piątek 27 lipca 2018 do godziny 14.00 w poniedziałek 30 lipca
2018 roku.
Pole namiotowe przyjmuje namioty (maksymalnie czteroosobowe). W kwestii wjazdu i parkowania kamperów
prosimy o kontakt na e-mail: 
camp@audioriver.pl
Na terenie pola zabrania się:
- palenia ognisk,
- używania otwartego ognia w namiotach,
- wnoszenia i używania butli gazowych,
- grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
- używania, bez zgody biura organizatora, urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki, suszarki itp.),
- podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej (poza miejscem do tego wyznaczonymi, o którym mowa w pkt.
12),
- ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
- dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
- zakłócania porządku na polu namiotowym,
- zaśmiecania terenu pola namiotowego,
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni,
Na terenie pola obowiązuje:
- zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
- zakaz wnoszenia napojów i produktów w szklanych opakowaniach.
- zakaz wprowadzania zwierząt na teren campingu.
Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu, zostaną wydalone poza teren pola namiotowego bez
możliwości powrotu i zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty nie pozostawione w depozycie.
Organizator udostępnia usługę depozytu za odpłatnością, o której mowa w pkt. 12.
Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń pracowników organizatora Pola namiotowego i ochrony.
Możliwe jest kopanie dołków odwadniających, pod warunkiem doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakończeniu biwakowania.
Na terenie pola namiotowego do dyspozycji uczestników biuro organizatora udostępnia:
- kabiny prysznicowe i toalety,
- depozyt w biurze organizatora (płatny 15 PLN za każde pozostawienie),
- punkty gastronomiczne,
- punkt ładowania telefonów komórkowych,
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń, wszelkie informacje prosimy kierować do biura
pola namiotowego lub ochrony.
Wszelką korespondencję dotyczącą pola namiotowego, regulaminu i zasad korzystania, prosimy kierować na
adres e-mail: 
camp@audioriver.pl

Życzymy udanego wypoczynku
Warszawa, 26.01.2018

