
REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO W CZASIE IMPREZY
„MAMRY FESTIVAL WĘGORZEWO 2022”
1. Pole namiotowe znajduje się w Węgorzewie w bezpośredniej bliskości terenów
festiwalowych.
2. Do korzystania z pola namiotowego uprawnione są osoby zarejestrowane
poprzez stronę www.mamrymusic.pl i posiadające karnet na festiwal
zakupiony poprzez  jedna z platform biletowych  lub przez stronę festiwalową (przy
rejestracji na pole namiotowe należy podać nr karnetu). Przed wejściem po
raz pierwszy na pole namiotowe należy uzyskać opaskę kontrolną w Biurze
pola namiotowego.
3. Pole namiotowe funkcjonuje od 29.07.2022 r. od godz. 9.00 do
31.07.2022 r. do godz. 9.00
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, zostawione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe powstałe w trakcie pobytu na polu
namiotowym.
4. Mieszkańcy pola namiotowego zobowiązani są w szczególności do:
o Utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku
o Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 7.00
o Korzystania z dostępnych na polu namiotowym urządzeń w sposób
niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego
5. Kategorycznie zabrania się:

• palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,

• okopywania namiotów,

• ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody organizatora,

• używania otwartego ognia w namiotach,

• używania butli gazowych,

• grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,

• używania bez zgody biura organizatora urządzeń elektrycznych (czajniki
elektryczne, grzałki, itp.),

• podłączania się w istniejącą sieć elektryczną,

• 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,

• posiadania środków odurzających,

• wprowadzania zwierząt na teren pola namiotowego.



5. Korzystanie z urządzeń sanitariatów na polu namiotowym jest nieodpłatne.
6. Organizator zabezpiecza służbę porządkową w czasie funkcjonowania pola
namiotowego.
7. Pole namiotowe jest terenem wygrodzonym. Rozbijanie namiotów odbywa się
według wskazówek służby porządkowej.
8. Zakazuje się wjazdu na teren pola namiotowego samochodami. Przy polu
namiotowym funkcjonuje parking niestrzeżony odpłatny.
9. Pole namiotowe przeznaczone jest wyłącznie dla namiotów (tj. niedozwolone są
przyczepy kempingowe, campery,namioty wielkogabarytowe, pawilony, itp.).
10. Rejestracja na Pole Namiotowe następuję tylko na podany e-mail :
namiot@mamrymusic.pl . W mailu podajemy Imię nazwisko, ilość osób, ilość
namiotów oraz numery karnetów. Rejestracja następuję po otrzymaniu informacji
zwrotnej.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.


