Regulamin pola namiotowego podczas Cieszanów Rock Festiwal 2019
(15-17.08.2019 r.)
I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1.Niniejszy regulamin obowiązuje na polu namiotowym zorganizowanym na potrzeby festiwalu
„Cieszanów Rock Festiwal 2019” na terenie Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu
„Wędrowiec” w Cieszanowie, w dniach 15-18 sierpnia 2019 r., zwanym dalej Polem
Namiotowym.
2.Osoby przebywające na Polu Namiotowym podlegają przepisom porządkowym dotyczącym
tego terenu, przepisom Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. O bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. Nr 62 poz.504 z późniejszymi zmianami).
3.Pole Namiotowe czynne jest od czwartku 15 sierpnia 2019 r. od godz. 8.00 do niedzieli 18
sierpnia 2019 r. do godz. 14.00.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Pole Namiotowe jest płatne. Przebywających na polu namiotowym obowiązują odpłatne karnety
i opaski. Opaski nie podlegają wymianie.
2.Na teren Pola Namiotowego prawo wstępu mają:
• wszystkie osoby posiadające karnety na pole namiotowe i odpowiednie opaski, wydane na
podstawie zakupionego karnetu i założone na nadgarstku
• bezpłatnie dzieci do lat 10, ale tylko pod opieką osoby dorosłej
• przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do
czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym
zgłoszeniu się do Organizatora.
• członkowie zespołów, które występują na scenie alternatywnej w amfiteatrze, ale tylko
pod warunkiem posiadania odpowiedniej opaski na nadgarstku
3.Na Pole Namiotowe wstępu nie mają:
• osoby będące pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• osoby objęte zakazem uczestnictwa w imprezach masowych wpisane do rejestru
prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji,
• osoby, którym przedstawiciel Ochrony Pola Namiotowego odmówi prawa wstępu na pole
ze względów bezpieczeństwa,
• osoby ubrane w kominiarki, szalikokominiarki i w ubiorach utrudniających rozpoznanie,
• osoby które nie posiadają wymaganych opasek lub posiadające uszkodzone opaski, a o
tym fakcie nie powiadomiły odpowiednich Służb Porządkowych Organizatora
4.Pole Namiotowe nie przyjmuje przyczep campingowych i kamperów, przyjmuje wyłącznie
namioty. Dla przyczep campingowych i kamperów Organizator może przygotować wydzieloną
strefę w sąsiedztwie pola namiotowego. Jeżeli tak się stanie, Organizator poinformuje o tym w
specjalnym komunikacie na stronie internetowej www.cieszanowrockfestiwal.pl
5.Na Pole Namiotowe nie mają prawa wjazdu samochody i motocykle.
6.Do wjazdu samochodami na teren Pola Namiotowego uprawnione są wyłącznie osoby
posiadające karty wjazdowe wydane przez Organizatora. Ruch samochodów odbywać się może
tylko na terenach i w godzinach uprzednio podanych przez Organizatora.
Samochody, motocykle, przyczepy campingowe i kampery mogą wjechać na parkingi płatne
niestrzeżone znajdujące się w pobliżu pola namiotowego.
7.Uczestnicy posiadający opaski i karnety na pole namiotowe mają do dyspozycji na terenie Pola
Namiotowego bezpłatne:
• umywalki polowe,
• toalety typu TOI TOI
• wstępy na koncerty odbywające się w amfiteatrze (scena alternatywna festiwalu)

8.Wejście i przebywanie osób na terenie Pola Namiotowego oznacza bezwzględną akceptację
Regulaminu.
III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.Przy wejściach na teren Pola Namiotowego uczestnicy zobowiązani są poddać się kontroli
dokumentów na życzenie przedstawiciela Ochrony Pola Namiotowego.
2.Ochrona Pola Namiotowego uprawniona jest do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży
osób wchodzących na teren Pola Namiotowego.
3.Na terenie Pola Namiotowego zabrania się:
• palenia ognisk,
• grillowania,
• używania otwartego ognia w namiotach,
• używania butli gazowych,
• dewastowania infrastruktury terenu i ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną
zieleń,
• zakłócania porządku,
• zaśmiecania terenu,
• wnoszenie
przedmiotów
mogących
stanowić
zagrożenie
bezpieczeństwa
współuczestników (w tym m.in. broń palna, petardy, kastety, pałki, świece dymne, noże,
gazy pieprzowe).
• wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych,
• wprowadzania zwierząt,
• prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i
przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
4.Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty; nie będzie
prowadzony depozyt wartościowych przedmiotów.
5.Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych
osób.
6.Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń przedstawiciela Organizatora i
Ochrony Pola Namiotowego, działających w imieniu Organizatora.
7.Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren Pola
Namiotowego bez możliwości powrotu lub przekazane Policji.
8. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest
uprawniony do utrwalania Imprezy Plenerowej o Charakterze Artystycznym, w tym na
Polu Namiotowym, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
9. Organizator utrwala również przebieg Imprezy Plenerowej o Charakterze
Artystycznym, także na terenie Pola Namiotowego dla celów dokumentacji oraz
promocji lub reklamy Imprezy Plenerowej o Charakterze Artystycznym i imprez w
przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na
Terenie Pola Namiotowego może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Imprezy
Plenerowej o Charakterze Artystycznym. Osoby korzystające z Pola Namiotowego
wyrażają zgodę na rozpowszechnienie ich wizerunku bezpłatnie celem reklamowania
Imprezy Plenerowej o Charakterze Artystycznym przez Organizatora oraz
prezentowania Imprezy Plenerowej o Charakterze Artystycznym w mediach
tradycyjnych i internetowych, w tym na oficjalnej stronie internetowej festiwalu.
10. Uczestnik Pola Namiotowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
gromadzonych na potrzeby projektu Cieszanów Rock Festiwal, zgodnie z Ustawą z dnia
10 maja 2018 r. O Ochronie Danych Osobowych, (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy będzie Centrum
Kultury i Sportu w Cieszanowie.
IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszelkie spostrzeżenia zagrożeń, niebezpieczeństw na Polu Namiotowym oraz jakiekolwiek
uchybienia należy kierować do przedstawiciela Organizatora lub Ochrony Pola Namiotowego.
2.W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję
podejmuje przedstawiciel Organizatora.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2019 r.
Organizator

