
Regulamin pola namiotowego Park Off Festival 2022 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „Park Off Festival”, 
która odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2022 roku, z okresem działania pola 
namiotowego w dniach 17 – 19 czerwca 2022 roku w Miejskim Ośrodku Kultury 
“Amfiteatr” w Radomiu przy ul. Parkowej 1 (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez: Miejski 
Ośrodek Kultury “Amfiteatr” w Radomiu przy ul. Parkowej 1 (zwaną dalej: 
„Organizatorem”). 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie pola 
namiotowego w okresie jego działania, określonym w pkt. 1. Każda osoba 
przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się 
do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom przebywającym 
na terenie pola namiotowego poprzez określenie zasad zachowania się osób 
obecnych na terenie pola namiotowego i korzystania przez nie z terenu wydzielonego 
na obszar pola namiotowego, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto 
uregulowanie praw i obowiązków Uczestników podczas przebywania na terenie pola 
namiotowego w związku z nabyciem odpowiedniego biletu wstępu. 

4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

Bilet oznacza indywidualną zgodę wejścia na pole namiotowe w formie opaski. Bilet pełni 

rolę Identyfikatora. Identyfikator powinien być umieszczony trwale na ręce Uczestnika. Z 

Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora 

powoduje utratę jego ważności (patrz pkt. III, par.6); zakazane jest odstępowanie 

Identyfikatora osobom trzecim; 

 

Organizator zapewnia osoby z agencji ochrony osób i mienia oraz obsługę pola 

namiotowego, które legitymują się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie pola namiotowego, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do 

wstępu na teren pola namiotowego. Przedstawiciele organizatora posiadają identyfikatory 

umieszczone w widocznym miejscu. 

 

Teren pola namiotowego oznacza wyznaczony przez Organizatora fragment terenu 

Miejskiego Ośrodka Kultury “Amfiteatr” w Radomiu przy ul. Parkowej 1, na którym znajduje 

się ono znajduje. 

 

Uczestnik oznacza osobę uprawnioną do wstępu i przebywania na terenie pola namiotowego 

na podstawie wydanej opaski na rękę. Użytkownikiem pola namiotowego może być 

wyłącznie osoba pełnoletnia lub osoba powyżej 15-tego roku życia za pisemną zgodą 

opiekuna. 

 

II. WSTĘP NA POLE NAMIOTOWE: 

1. Wstęp na teren pola namiotowego jest dostępny po uiszczeniu kaucji zwrotnej i 
przysługuje Uczestnikowi posiadającemu odpowiednią i nieuszkodzoną opaskę na 
ręku. 



2. Kaucja zwrotna zostanie zwrócona do końca czerwca 2022 roku. 

3. Kaucja nie zostanie zwrócona Uczestnikowi, jeśli wyrządzone straty przewyższą 
wartość kaucji. Jednocześnie organizator może dochodzić swoich praw na drodze 
cywilnoprawnej. 

4. Przed pierwszym wejściem na teren pola namiotowego Uczestnik otrzymuje 
możliwość wyboru miejsca na namiot. Ostateczną decyzję o lokalizacji miejsca 
Uczestnika podejmują przedstawiciele Organizatora. 

5. Zakwaterowanie na terenie pola namiotowego odbywa się w piątek 17 czerwca 2022 
roku w godz. 9:00-12.00 oraz w sobotę 18 czerwca 2022 roku w godz. 9:00-12:00. 
Organizator zastrzega, iż po zakończeniu zakwaterowania we wskazanym wyżej 
terminie, zakwaterowanie na terenie pola namiotowego nie będzie dostępne. 

6. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 1 powyżej, 
Organizator może odmówić wstępu na teren pola namiotowego lub wydalić z terenu 
pola namiotowego, z jednoczesnym anulowaniem prawa wstępu na teren Imprezy do 
końca jej trwania: 

a. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 

III. par. 10 Regulaminu; 

b. na terenie pola namiotowego nie wolno wnosić ani spożywać alkoholu, osobie 

znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

c. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały 

wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, 

środki odurzające lub substancje psychotropowe, napoje alkoholowe, przy 

czym w przypadku napojów alkoholowych z wyjątkiem dozwolonej ilości 

określonej w niniejszym Regulaminie; 

d. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 

stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

e. osobie dopuszczającej się aktów wandalizmu, niszczenia mienia Organizatora 

lub osób trzecich; 

f. osobie naruszającej nietykalność cielesną lub dobra osobiste innych 

Uczestników, Organizatora lub wszelkich innych osób trzecich. 

 

7. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na teren pola namiotowego oraz wydalić 

z Terenu Pola Namiotowego osoby: 

a. nie posiadające opaski wydanej przez Organizatora; 

b. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację; 

c. które dopuściły się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub 

zakłóciły porządek publiczny. 

 

8. Ocena przesłanek, o których mowa w pkt. 8-9 powyżej oraz ocena przedmiotów i 

kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do przedstawicieli Organizatora oraz 

osoby z agencji ochrony osób i mienia lub samego Organizatora. 

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE POLA 

NAMIOTOWEGO: 

 



1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Pola 
Namiotowego oraz porządek na Terenie Pola Namiotowego w okresie jego działania 
opisanym w pkt. I. par.1 niniejszego Regulaminu, poprzez Służby Porządkowe. 

2. Organizator zapewnia węzeł sanitarny (umywalki, toalety oraz prysznice) na teren 
pola namiotowego. 

3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola 
Namiotowego zobowiązane są stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora 
lub samego Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać 
wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

4. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola 
Namiotowego obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Pola Namiotowego, a w 
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. 

5. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z udostępnionych przez Organizatora 
udogodnień i infrastruktury wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 

6. Uczestnicy zobowiązane są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora 
lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również 
Identyfikatora niezapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia 
uczestnika z Terenu Pola Namiotowego. W przypadku zerwania lub uszkodzenia 
Identyfikatora (na Terenie Pola Namiotowego), Uczestnik zobowiązany jest do 
natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora wraz z uszkodzonym 
Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. 

7. Na Terenie Pola Namiotowego zabrania się: 

a. palenia ognisk; 

b. używania otwartego ognia w namiotach; 

c. rozstawiania namiotów poza zatwierdzonymi lub udostępnionymi przez 

Organizatora powierzchniami; 

d. używania butli gazowych; 

e. grillowania; 

f. podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej, poza miejscami do tego 

wyznaczonymi; 

g. zakłócania porządku; obowiązuje zakaz słuchania głośnej muzyki i 

hałasowania w sposób uniemożliwiający korzystanie z Pola Namiotowego 

przez innych Uczestników; 

h. niszczenie infrastruktury, zieleni, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników 

reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Pola 

Namiotowego itp.; 

i. zaśmiecania Terenu Pola Namiotowego; 

j. wnoszenia napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa zakupionego w 

miejscach wyznaczonych przez Organizatora oraz wnoszenia  i spożywania 

środków odurzających;  

k. wnoszenia napojów bezalkoholowych w nieoryginalnych lub nieoryginalnie 

zamkniętych opakowaniach; 

l. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników; 



m. wnoszenia i posiadania materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych oraz 

wszelkiego rodzaju broni; 

n. prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności 

handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej, agitacyjnej 

oraz promocyjnej na Terenie Pola Namiotowego. 

 

8. Organizator ustala bezwzględną ciszę nocną w godzinach 22.00 – 6.00. 

9. Porządkowe wynajęte przez organizatora będą używać wszelkich niezbędnych 

środków do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. 

10. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Terenie Pola Namiotowego przez 

osoby wyznaczone z ramienia Organizatora dokonuje przez sprawdzenie, czy osoba 

ta posiada ważną opaskę na ręku. 

11. Osobom, którym odmówiono wstępu na Teren Pola Namiotowego, przebywania na 

nim lub osobom usuniętym z Terenu Pola Namiotowego zgodnie z Regulaminem z 

uwagi na jego naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet lub 

jakiekolwiek odszkodowanie. 

12. W przypadku powstania szkody z winy Uczestnika, Organizator zastrzega sobie 

prawo obciążenia osoby odpowiedzialnej kwotą stanowiącą równowartość szkody. 

13. W okresie działania pola namiotowego, Organizator oraz Uczestnicy, a ponadto inne 

osoby przebywające na Terenie Pola Namiotowego, zobowiązują się przestrzegać 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

IV. REKLAMACJE: 

1. W przypadku stwierdzenia uchybień lub zagrożeń w trakcie pobytu na Terenie Pola 
Namiotowego, wszystkie informacje należy kierować do Organizatora lub do Służb 
Porządkowych. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, zdarzeń 
losowych lub innych okoliczności, którym nie można było zapobiec. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na Terenie 
Pola Namiotowego przedmioty. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

a. na stronie internetowej: www.amfiteatr.radom.pl; 

b. w punkcie informacyjnym; 

c. na terenie pola namiotowego. 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. W sprawach spornych, w tym nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem decyzja Organizatora, wydana zgodnie z przepisami prawa, 
jest wiążąca i ostateczna. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

 


