Regulamin pola namotowego- Master Camp 2018

14. Zlot MASTER TRUCK
Polska Nowa Wieś k/Opola 20-21-22 lipca 2018
1. Pole namiotowe „Master Camp” jest usytuowane na terenie zlotu Master Truck na lotnisku
w Polskiej Nowej Wsi w Gminie Komprachcice koło Opola w wyznaczonych przez
organizatora miejscach.
2. Organizatorem pola namiotowego są Organizatorzy zlotu Master Truck.
3. Na terenie Master Camp obowiązują zasady niniejszego regulaminu oraz regulaminu zlotu
Master Truck. Wykupienie miejsca na terenie Master Camp jest jednoznaczne z akceptacją
obu regulaminów. Ceny zawarte w niniejszym regulaminie są cenami brutto.
4. Każdy mieszkaniec pola namiotowego zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów
zlotu i pola namiotowego pod groźbą wydalenia z terenu zlotu bez możliwości zwrotu
opłaty za niewykorzystany pobyt.
5. Wykupienie miejsca na pole namiotowe i wejście na jego teren będzie możliwe od 19. lipca
w godz. od 16:00 do 21:00 oraz przez wszystkie dni imprezy w godzinach od 9:00 do 21:00
pod warunkiem występowania wolnych miejsc na polu, o czym będzie informował
Organizator
6. Organizator nie gwarantuje możliwości wykupienia miejsca kempingowego. Ilość miejsc na
polu namiotowym jest ograniczona.
7. Koszt korzystania z pola namiotowego wynosi 
60,00 zł za miejsce namiotowe lub miejsce
pod camper lub miejsce po przyczepę kempingową 
+ 40,00 zł za każdą osobę 
(za 3 dni)
ryczałtowo bez względu na okres korzystania z miejsca kempingowego. Na wykupionym
miejscu namiotowym mogą przebywać maksymalnie 4 osoby. Płatność może być
zrealizowana wyłącznie z góry gotówką. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji
miejsc.
8. Mieszkańcy pola namiotowego, którzy chcieliby postawić samochód przy namiocie
zobowiązani są do uiszczenia dodatkowej opłaty wynoszącej 80,00 zł. W przypadku chęci
postawienia skutera przy namiocie opłata dodatkowa wynosi 40,00 zł.
9. Na terenie Master Camp występuje brak możliwości podłączenia camperów do prądu i
innych mediów.
10. Na terenie Master Camp obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania pojazdów osobowych za
wyjątkiem samochodów przyciągających przyczepy kempingowe.
11. Wstęp na teren Master Camp możliwy jest wyłącznie dla osób posiadających odpowiednie
identyfikatory– opaski identyfikujące uprawniające do wstępu na teren Master Camp.

12. Wykupienie miejsca na polu namiotowym Master Camp uprawnia do poruszania się po
terenie zlotu.
13. Każdy mieszkaniec Master Camp ma możliwość bezpłatnego korzystania z pryszniców
znajdujących się na terenie pola namiotowego. Po każdorazowym użyciu urządzeń
sanitarnych wymagane jest pozostawienie ich w stanie odpowiednim do dyspozycji innych
osób. Wyznaczony personel jest upoważniony do powiadomienia Organizatora o
niepodporządkowaniu się do tego punktu niniejszego regulaminu. Zabrania się
pozostawiania otwartych kranów z wodą oraz mycia przyczep, camperów itp.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody i brak dostępu do prądu
spowodowanych problemami technicznymi.
15. Zabrania się podłączania żelazek, pralek, kuchenek itp. do gniazdek elektrycznych w
łazienkach.
16. Na terenie Master Camp zabronione jest rozpalanie ognia pod jakąkolwiek postacią, a to m.
in.: ognisk, grillów, palników gazowych itp. Osoby, które nie zastosują się do tego punktu
zostaną natychmiastowo usunięte z terenu zlotu bez możliwości zwrotu opłaty za pobyt.
17. Na terenie Master Camp zabronione jest spożywanie alkoholu i napojów alkoholowych pod
rygorem wydalenia z pola namiotowego bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
18. Na terenie Master Camp zabronione jest niszczenie i dewastowanie mienia, w tym
przekopywanie terenu wokół namiotów i jakiekolwiek inne mające podobne znamiona
czynności. W przypadku zaistnienia powyższych, mieszkaniec Master Camp zobowiązany
będzie do przywrócenia stanu wyjściowego. Osoby odpowiedzialne za powstałe szkody
zostaną obciążone ich kosztami według uznania Organizatora.
19. Mieszkańców Master Camp obowiązuje troska o czystość, ład i porządek oraz zakaz
składowania odpadów w nieprzeznaczonych do tego miejscach.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru lub zmiany miejsca lokalizacji namiotu,
campera, samochodu, przyczepy campingowej, itp. celem wygodnego i satysfakcjonującego
dla wszystkich gości wzajemnego usytuowania na terenie zlotu.
21. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w namiotach,
camperach i przyczepach kepmpingowych.
22. Organizator zastrzega sobie możliwość interwencji w przypadkach nie wymienionych w
powyższym regulaminie. Wyznaczony personel jest upoważniony do zgłaszania
jakichkolwiek nieprawidłowości.

Opole, dnia 01.01.2018 r.

