REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO
NA ZAMKU OGRODZIENIECKIM W PODZAMCZU
1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin Pola Namiotowego) określa podstawowe zasady
korzystania z pola namiotowego (dalej: Pole namiotowe) usytuowanego na terenie Zamku
Ogrodzienieckiego w Podzamczu (dalej: Zamek).
2. Administratorem Zamku jest Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 66, 42-440 Ogrodzieniec, z kapitałem zakładowym w kwocie
809.700,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040816, NIP: 6491130731, REGON: 272646518
(dalej: Administrator).
3. Na terenie Pola namiotowego znajduje się 10 miejsc noclegowych, po 2 w każdym namiocie.
Na Polu namiotowym znajduje się 5 namiotów, 1 typu Królewski (VIP) i 4 typu Rycerski.
4. Na terenie Pola namiotowego nie ma możliwości rozbicia własnego namiotu lub ustawienia
własnej przyczepy kempingowej.
5. Osoby małoletnie mogą korzystać z Pola namiotowego wyłącznie pod nadzorem opiekuna
prawnego.
6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 06:00
7. Osoby korzystające z Pola Namiotowego pozostają pod nadzorem pracownika Administratora
(dalej: Opiekun grupy). Osoby korzystające z Pola namiotowego mają obowiązek stosowania
się do wszystkich zaleceń oraz decyzji Opiekuna grupy.
8. Teren Zamku zamykany jest od godziny 20:00. Po tej godzinie grupa musi pozostawać na
terenie Zamku. W przypadkach nagłych, celem opuszczenia terenu Zamku należy
bezzwłocznie poinformować o tym Opiekuna grupy.
9. Doba namiotowa rozpoczyna się o godzinie 18:00 i kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
10. Korzystanie z Pola namiotowego możliwe jest wyłącznie z piątku na sobotę oraz z soboty na
niedzielę.
11. Zakazuje się palenia otwartego ognia w namiotach.
12. Na terenie Zamku zabrania się palenia papierosów, e-papierosów oraz innych wyrobów
tytoniowych, jak również używania otwartego ognia. Palenie wyrobów tytoniowych lub epapierosów dozwolone w wyznaczonym do tego miejscu.
13. Na terenie Zamku zabrania się spożywania alkoholi wysokoprocentowych.
14. Cennik korzystania z Pola namiotowego:
1) 500,00 zł – za jeden namiot typu Rycerski,
2) 700,00 zł – za jeden namiot typu Królewski (VIP).
15. Z jednego namiotu mogą korzystać 2 osoby. Administrator dopuszcza zwiększenie ilości osób
korzystających z 1 namiotu, co wymaga każdorazowo uzgodnienia z Administratorem.
16. Cena obejmuje:
1) jeden nocleg w namiocie historycznym,

2) ognisko z kiełbaskami oraz zwiedzanie Zamku,


udział w Wieczorze z duchami (w przypadku noclegu z piątku na sobotę),



udział w Zwiedzaniu zamku z pochodniami (w przypadku noclegu z soboty na
niedzielę),

3) śniadanie w Bistro na Zamku (serwowane od godziny 8:00 do godziny 09:30).
17. Administrator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w namiotach oraz na terenie Pola
namiotowego.
18. W przypadku znacznego pogorszenia pogody, Administrator zapewnia osobom korzystającym
z Pola namiotowego możliwość schronienia się w Gościńcu pod Lilijką
19. Osoby korzystające z Pola namiotowego mają obowiązek stosowania się do wszystkich
obostrzeń, zaleceń i wytycznych tak wydanych przez Administratora jak i powszechnie
obowiązujących związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
20. Osoby korzystające z Pola namiotowego mają obowiązek stosowania się do przepisów
przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Zamku.
21. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Pola namiotowego osób
naruszających Regulamin Pola Namiotowego lub jakikolwiek inny regulamin funkcjonujący na
terenie Zamku.
22. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Pola Namiotowego mają zastosowanie
Regulamin Zwiedzania Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu oraz Grodu na Górze Birów.
23. Korzystanie z Pola namiotowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Pola
Namiotowego oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

