
Regulamin Pola Namiotowego Agroturystyki TRAMP 
w trakcie trwania Festiwalu Zew Się Budzi 
w dniach 02-05 maja 2019 r. 
 
Właściciel pola namiotowego Agroturystyka Tramp oraz Organizator Festiwalu będący administratorem pola 
w czasie trwania imprezy firma ECOIN Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie wita wszystkich gości oraz  
życzy przyjemnego pobytu na polu namiotowym i mile spędzonego czasu podczas trwania Festiwalu. 
 
1. Wstęp i prawo zasiedlenia pola namiotowego ( zwanego w części dalszej AT ) w okresie trwania Festiwalu tj 
od dnia 02 do 05 maja 2019 r. mają jedynie osoby z ważnym karnetem dwudniowym na Festiwal oraz biletem 
wstępu na pole namiotowe, a goście chcący umieścić na polu swój: kamper, przyczepę kampingową lub motocykl 
muszą posiadać dodatkowy bilet dla poszczególnego środka transportu. 
 
2. Nie ma możliwości wjazdu i parkowania żadnych innych pojazdów przy namiotach. 
Wyjątek stanowić tu może mały samochód osobowy, którego kierowca, bądź pasażer jest przez inwalidą z 
ważnym oznakowaniem – plakietką na szybie samochodu. 
 
3. Pojazd, który holował przyczepę kampingową z ważnym biletem wjazdu musi po ustawieniu przyczepy i 
wypięciu złącza opuścić pole i udać się na najbliższy parking poza AT. W razie chęci skorzystania z przyłącza 
prądowego 230 V, do maksymalnego poboru mocy 10 kW dziennie należy zgłosić bezpośrednio w Recepcji AT. 
Energia elektryczna dla kampera lub przyczepy kempingowej wliczona jest w cenę biletu za pojazd.   
 
4. Zasiedlanie AT przez gości festiwalowych z ważnymi biletami możliwe będzie już od dnia 02 maja od godz. 
11.00 a okres pobytu trwać będzie maksymalnie do dnia 05 maja 2019 r. do godz. 12.00   
 
5. Cisza nocna na terenie AT obowiązywać będzie od końca koncertu ostatniego z artystów w danym dniu i 
wygaszenia aparatury nagłośnieniowej sceny głównej do godz. 7:00 dnia kolejnego.  
 
6. W godzinach nocnych zakazuje się poruszania pojazdami  na terenie AT. 
 
7. Na terenie AT prędkość poruszania się pojazdów mechanicznych wynosi nie więcej niż 5 km/h – tj. wyłącznie 
na pierwszym biegu. 

 
8. Korzystanie z urządzeń, przedmiotów, wyposażenia i udogodnień AT takich jak: natryski z ciepłą wodą czy 
ładowanie telefonów komórkowych odbywa się wyłącznie po zgłoszeniu tego i uzyskaniu zgody w Recepcji AT 
oraz uiszczeniu tam należności. Dodatkowe opłaty obowiązujące na polu namiotowym wynoszą kolejno: 

• korzystanie z ciepłej wody w natrysku – 5 zł,  

• ładowanie komórki (na czas ładowania komórkę należy zostawić w recepcji) – 1 zł,  

• wypożyczenie namiotu – 15 zł/osoba/doba (opłata liczona jest według pojemności namiotu) 

• wypożyczenie kuchenki gazowej lub korzystanie z niej w kuchni właściciela 3 zł / 1 h.  
 
9. W obrębie  AT obowiązuje segregacja śmieci zgodnie z wywieszonymi wskazaniami. W przypadku braku 
chęci do segregacji śmieci we wskazany sposób, jest możliwość wykupienia worka komunalnego w cenie 
ustalonej przez Urząd Gminy Cisna: na dzień 01.07.2018 r. cena za worek na odpady komunalne wynosi 12,- zł. 
Worki do nabycia w Recepcji AT. 
 
10. Zakazuje się niszczenia udostępnionych przez AT urządzeń. 
 
11. Samowolne rozpalanie ognisk jak i dokładanie drew do już palącego się ogniska w wiacie - Czytelni Majora 
na terenie AT jest ZAKAZANE. Ogniska rozpalają / obsługują osoby do tego wyznaczone, bądź posiadające 
odpowiednie zezwolenie od obsługi AT. 
 
12. Korzystanie z własnego, małego grilla przy namiocie jest możliwe o ile nie stanowi to wyraźnego, 
umotywowanego sprzeciwu osób sąsiadujących obok. 
 
13. Na terenie AT zakazuje się używania w powszechnym rozumieniu słów wulgarnych. 
 
14. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń w tym losowych, należy niezwłocznie powiadomić obsługę AT. 
 
15. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu AT następuje natychmiastowe usunięcie osób naruszających 
niniejszy regulamin, bez zwrotu opłaty za pobyt.                                                          
   
Właściciel:  AGROTURYSTYKA TRAMP 
Organizator festiwalu: ECOIN Sp. z o.o. S.K.A. 


