
REGULAMIN POLA BIWAKOWEGO 
„INSTYTUT BIWAK”  

 
Organizator: Instytut Techno Music sp. z o.o. 

 
1. Pole biwakowe jest bezpłatne i wstęp na teren pola namiotowego mają wyłącznie osoby, które dokonały 

rejestracji i posiadają opaski campingowe. W przypadku osoby małoletniej w wieku od 4 do 15 lat, może 
ona przebywać na polu biwakowym wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na 
pole biwakowe w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg 
wzoru opracowanego przez Organizatora.  

2. Każdy uczestnik pola biwakowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
3. Pole biwakowe czynne jest: od godziny 9.00 w piątek 21 czerwca 2019 do godziny 15.00 w niedzielę 23 

czerwca 2019 roku. 
4. Pole biwakowe przyjmuje wyłącznie namioty (maksymalnie 4-osobowe). Przyjazd kamperów wymaga 

indywidualnego uzgodnienia z Organizatorem. 
5. Na terenie pola zabrania się:  

− palenia ognisk,  
− używania otwartego ognia w namiotach,  
− wnoszenia i używania butli gazowych,  
− grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,  
− używania bez zgody biura organizatora urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki, suszarki 

itp.),  
− podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej,  
− ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,  
− dewastowania infrastruktury pola biwakowego,  
− zakłócania porządku na polu biwakowym,  
− zaśmiecania terenu pola biwakowego,  
− wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni,  
− zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających,  
− zakaz wnoszenia napojów i produktów w szklanych opakowaniach, 
− zakaz wprowadzania zwierząt na teren pola biwakowego.  

6. Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren pola biwakowego. 
7. Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty. 
8. Na terenie imprezy, w punkcie informacyjnym znajduje się depozyt (płatny 20 PLN za każde pobranie). 
9. Punkt ładowania telefonów komórkowych znajduje się w sklepiku festiwalowym. 
10. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje kierować proszę do 

biura festiwalowego.  
11. Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń biura organizatora.  
12. Możliwe jest kopanie dołków odwadniających pod warunkiem doprowadzenia terenu do stanu 

pierwotnego po zakończeniu biwakowania.  
13. Na terenie Garnizonu przy budynku Kwater do dyspozycji uczestników bezpłatnego noclegowania 

udostępnione są toalety typu Toy Toy oraz odpłatne kabiny prysznicowe. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
15. Wszelką korespondencję dotyczącą pola biwakowego, regulaminu i zasad korzystania prosimy kierować na 

adres Instytut Techno Music sp. z o.o., ul. Wawelska 5, sektor G, 02-034 Warszawa. 
 
 
 
 
 
Życzymy udanego wypoczynku  
Warszawa, 15.05.2019 


