
REGULAMIN POLA DLA CAMPERÓW 

1. Regulamin obowiązuje na terenie pola dla camperów, zwanego dalej polem, które jest 

wyznaczone na terenie MOSiR, ul. 11 listopada 98, 95-070 Aleksandrów Łódzki. 

2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

3. Wstęp Uczestnika na teren pola odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego biletu. Po 

okazaniu biletu, Uczestnik otrzymuje kartę parkingową, która upoważnia do wjazdu na teren 

pola i zagospodarowania swojej przestrzeni. 

4. W trakcie trwania festiwalu kartę parkingową należy zostawić za przednią szybą, na desce 

rozdzielczej, tak by była widoczna dla celów kontrolnych. 

5. Punkt wymiany biletów na karty parkingowe znajduje się przy wejściu na festiwal od strony 

ul. 11 listopada. 

6. Każdy Uczestnik dokonuje wymiany biletu na kartę parkingową osobiście.  

7. Zamianie na kartę parkingową podlega wyłącznie oryginalny, niewykorzystany wcześniej 

Bilet.  

8. Każdy nocujący w camperze musi posiadać opaskę na pole namiotowe, czyli wykupić 

indywidualne miejsce na nocleg. 

9. Dzieci do lat 13. mogą przebywać na terenie Pola dla Camperów bezpłatnie, pod opieką 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

10. Osoby małoletnie od 13 do 16 r.ż. mogą przebywać na Polu dla Camperów wyłącznie pod 

opieką osoby dorosłej, biorącej pełną odpowiedzialność za osobę małoletnią  

11.  W przepadku osób do 18 r. ż. wymagana jest deklaracja o odpowiedzialności za osobę 

małoletnią podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, którą Uczestnik składa przy 

pierwszym wejściu w punkcie wymiany biletów. 

12. Organizator bądź najęty przez niego podwykonawca ma prawo do weryfikacji wieku 

Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica 

lub opiekuna prawnego w przypadku osób do 18 roku życia. 

13. Pole dla Camperów czynne jest od 6 września 2023 r. od g. 12:00. do 10 września 2023 r. do 

g. 12:00. 

14. W przypadku zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości 

zorganizowania pola, Organizator nie zwraca kosztów zakupu biletu na pole dla camperów. 

15. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na terenie Pola. 

Organizator zapewni obecność Służb Porządkowych w trakcie trwania Festiwalu oraz zaplecza 

higieniczno-sanitarnego. 

16. Zabrania się: palenia ognisk, używania otwartego ognia, używania butli gazowych poza 

camperem, grillowania, używania urządzeń elektrycznych poza camperem (czajniki 



elektryczne, grzałki, itp.), podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej (w miejscach do 

tego nie wyznaczonych) ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń, dewastowania 

infrastruktury pola, zakłócania porządku, zaśmiecania terenu, wnoszenia niebezpiecznych 

przedmiotów, w tym broni, wnoszenia alkoholu i środków odurzających. 

17. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły lub łamiące zasady regulaminu nie zostaną 

wpuszczone na teren pola dla camperów lub wyproszone z jego terenu, a ich bilet zostanie 

unieważniony. 

18.  W okresie korzystania z pola dla camperów, Uczestnicy zobowiązują się przestrzegania 

przepisów ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

19. Służby Porządkowe zatrudnione z ramienia Organizatora, uprawnione są do: 

a)  weryfikacji uprawnień do przebywania na polu, 

b) przeglądania zawartości camperów, bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że 

Uczestnik wnosi niedozwolone przedmioty, 

c) wydawania poleceń porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 

d) wezwania do opuszczenia terenu pola w przypadku nie przestrzegania Regulaminu, 

e) zatrzymania, w celu przekazania Policji, w przypadku stwarzania przez Uczestnika 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego lub narażenia mienia Uczestników. 

20. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa 

odmówiono wstępu na pole dla camperów lub zostały zobowiązane do opuszczenia jego 

terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o 

zwrot ceny biletu. 

21. Zabrania się bez zgody Organizatora prowadzenia działalności handlowej lub reklamowej na 

terenie pola dla camperów. 

22. Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione przedmioty wartościowe jeśli nie 

zostały pozostawione w depozycie. 

23. W razie spostrzeżenia jakichkolwiek uchybień lub zagrożeń wszystkie informacje należy 

kierować do punktu wymiany biletów. 

24. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, Organizator podejmuje ostateczną 

decyzją o funkcjonowaniu pola dla camperów. 

25. W przypadku nagłego załamania pogody Uczestnicy pola są zobowiązani do wykonywania 

poleceń Organizatora lub Służb Porządkowych oraz natychmiastowej ewakuacji.  

26. W pobliżu pola dla camperów do dyspozycji Uczestników Organizator udostępnia: 

a) kabiny prysznicowe i toalety,  

b) depozyt, 



c) punkty gastronomiczne, 

27. Ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych 

przedstawicieli Organizatora. 


