
Regulamin Pola Namiotowego Agroturystyki TRAMP 
w trakcie trwania Festiwalu  Zew Się Budzi  Cisna 2019 
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. 
 
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 biletem dwudniowym 
na Festiwal oraz biletem wstępu na pole namiotowe, a goście chcący umieścić na polu swój: 
kamper, przyczepę kampingową lub motocykl dodatkowy bilet dla poszczególnego środka 
transportu. 
 
Nie ma możliwości wjazdu i parkowania żadnych innych pojazdów mechanicznych przy 
namiotach. Wyjątek stanowić tu może mały samochód osobowy, którego kierowca, bądź 
pasażer jest osobą niepełnosprawną z ważną legitymacją określającą stopień 
niepełnosprawności a jego pojazd jest stosownie oznakowany. 
 
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.   
 
Zasiedlanie AT przez gości festiwalowych z ważnymi kompletami biletów możliwe będzie już 
od dnia 02 maja od godz. 10.00 a okres pobytu trwać będzie maksymalnie do dnia 05 maja 

2019 r. do godz. 12.00   
 
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.  
 
Na 30 dni włącznie przed imprezą czyli przed 02 maja 2019 r. nie będziemy prowadzić już 
zwrotów biletów za niewykorzystane pole namiotowe. 
 
Korzystanie z natrysków z ciepłą wodą odbywa się wyłącznie po zgłoszeniu tego i uzyskaniu 
zgody w Recepcji AT oraz uiszczeniu tam należności. Podłączenie telefonów komórkowych w 
celu ich naładowania jest bezpłatne, w miejscach do tego przygotowanych i oznakowanych.   
 
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. 
 
Korzystanie z własnego, małego grilla przy namiocie jest możliwe o ile nie stanowi to 
wyraźnego, umotywowanego sprzeciwu osób sąsiadujących bezpośrednio obok. 
 
 



Na terenie AT bezwzględnie zakazuje się: 
 
1. Wnoszenia, posiadania oraz używania przedmiotów mogących w ocenie organizatora, 
stanowić zagrożenie dla innych osób, w tym: paralizatorów oraz broni palnej i pneumatycznej, 
nawet jeśli właściciel posiada aktualne zezwolenie, kijów, instrumentów z napędem 
mechanicznym itp., materiałów wybuchowych, niebezpiecznych przedmiotów zakończonych 
ostrzem tnącym, w tym noży, maczet, wyrobów pirotechnicznych, rac i petard, materiałów 
pożarowo niebezpiecznych, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub 
farbujących, substancji o duszących i nieprzyjemnych zapachach, środków odurzających lub 
substancji psychotropowych.  
 
2. wnoszenia alkoholu zakupionego poza istniejącą na terenie festiwalu strefą cateringową.  
 
3. poruszania się po terenie AT osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, 
środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 
mogących z tego powodu w sposób niekontrolowany zakłócić ogólny porządek AT.  

 
4. załatwiania czynności fizjologicznych na terenie obiektu poza wyznaczonymi do tego celu 
toaletami 
 
5. wypuszczania do swobodnego, niekontrolowanego wybiegu po terenie AT posiadanych 
zwierząt oraz załatwiania przez nich czynności fizjologicznych na całym terenie AT. 
 
6.  używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach 
obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni, w tym na tle narodowym, 
religijnym, społecznym itp… 
 
7.  wszelkiej agitacji politycznej, słownej jak i graficznej 
 
8.  rzucania przedmiotami 
 
9.  wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp… 
 
10.  zaśmiecania terenu AT 
 
11.  niszczenia infrastruktury AT 
 
12. zakłócania imprezy, ciszy nocnej oraz wzniecania bójek i awantur 
 
13.  handlu wszelkimi artykułami bez uprzedniej zgody Organizatora, a w szczególnych 
przypadkach także Zarządcy obiektu. 
 
14.  rozpowszechniania wszelkich folderów i ulotek reklamowych bez uprzedniej zgody 
Organizatora imprezy masowej 
 
15.  przebywania na terenie imprezy osobom poniżej 13 roku życia bez swoich 
udokumentowanych opiekunów 
 
16.  wnoszenia na teren imprezy i używania urządzeń laserowych, szczególnie podczas 
trwania koncertów na scenie głównej  
 



17.  używania przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego 
osoby a w konsekwencji skutkujących uniemożliwieniem lub utrudnieniem jego identyfikacji 
 
18.  samowolnego rozpalania ognisk jak i dokładania drew do już palącego się ogniska w 
wiacie AT - Czytelni Majora. Ogniska rozpalają /obsługują osoby do tego wyznaczone, bądź 
posiadające odpowiednie zezwolenie od obsługi AT. 
 
19.  poruszania się po terenie AT pojazdami  mechanicznymi w godzinach nocnych.  
W godzinach dziennych prędkość poruszania się po terenie AT uprawnionych do tego 
pojazdów mechanicznych wynosi nie więcej niż 5 km/h – tj. wyłącznie na pierwszym biegu. 
 
20.  zachowywania się w sposób wyraźnie niestosowny wobec innych mieszkańców, 
zakłócający ich prawo do swobodnego wypoczynku i naruszający ogólny porządek AT.   
 
W przypadku rażącego naruszenia regulaminu AT nastąpi natychmiastowe usunięcie osób 
naruszających przez służby porządkowe, bez zwrotu opłaty za pobyt.    
 
W przypadku jakichkolwiek zdarzeń w tym losowych, należy niezwłocznie powiadomić 
obsługę AT. Numery telefonów zgłoszeniowych: 
 
609 214 422  -  Inspektor terenu AT 
782 659 605  -  Szef służby ochrony 
507 947 840  -  Właściciel Obiektu 
609 590 700  -  Organizator festiwalu 
 
 
      
                                                     
 

Właściciel:  AGROTURYSTYKA TRAMP 
Organizator festiwalu: ECOIN Sp. z o.o. S.K.A. 


