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1. NOMADPARK jest przestrzenią otwartą, zaaranżowaną w Parku Rady Europy w Gdyni, chronioną i wstęp 
na teren wydarzenia mają wszyscy chętni. 

2. Organizatorem NOMADPARKU jest Miasto Gdynia w porozumieniu ze Stowarzyszeniem A KuKu Sztuka. 
Regulamin jest wydany przez  Stowarzyszenie A KuKu Sztuka z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 81-
372 Gdynia, zwane dalej „Organizatorem”.

3.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywały na 
terenie NomadParku. Każda osoba przebywająca na tym terenie obowiązana jest stosować się do 
postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się 
osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a 
także urządzeń znajdujących się na nim.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 
• „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony 
lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w 
Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu 
zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis 
wystawcy; 
• „Teren Imprezy” to oznakowana przestrzeń Parku Rady Europy, na którym przeprowadzana jest Impreza 
lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej 
wiadomości przed Imprezą; 
• „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

6. NOMADPARK jest czynny dla odwiedzających w godzinach: 20.06.2015 (12-24.00) oraz 21.06.2015 (12-
20.00), a dla użytkowników pojazdów w ramach Strefy Mobili od godz. 9.00 w dniu 20.06.2015 do godz. 
21.00 w dniu 21.06.2015. Użytkownicy pojazdów mogą nocować w znajdujących się w Strefie Mobili 
pojazdach.

7. Na terenie całego NOMADPARKU zabrania się:
 palenia ognisk,
 używania otwartego ognia w przyczepach, 
 używania butli gazowych bez zgody organizatora,
 grillowania bez zgody organizatora,
 używania bez zgody biura organizatora urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki, itp.),
 podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej bez zgody organizatora,
 ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
 naruszania / dewastowania infrastruktury NomadParku,
 zakłócania porządku w NomadParku,



 zaśmiecania terenu NomadParku,
 wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni,
 wnoszenia środków odurzających,
 wnoszenia materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,
 prowadzenia jakiejkolwiek sprzedaży bez zgody organizatora,
 naruszania ciszy nocnej w godzinach 22-6 rano bez zgody organizatora,
 zachowań obscenicznych

8. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 
podobnie działających środków; 
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 
bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

9. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 
pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia 
wolności.

10. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są 
stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa 
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

11. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi 
pieczę.

12. W ramach NomadParku funkcjonuje STREFA MOBILI:
a. Strefa Mobili nie jest typowym campingiem, tylko częścią wydarzenia artystycznego o nazwie NomadPark.
Strefa przyjmuje wyłącznie pojazdy typu przyczepy kampingowe, kampery oraz inne pojazdy podróżnicze o 
nietypowym wyglądzie, które wpisują się w koncepcję wydarzenia. Obowiązuje selekcja zgłoszeń.
b. Zgłoszenia do strefy następują wyłącznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza i zaakceptowanie 
regulaminu, które należy przesłać na adres: welcome@nomadpark.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 
czerwca 2015 włącznie.
c. Pojazdy mogą stanąć wyłącznie w wyznaczonych przez organizatora miejscach, w szyku ustalonym z 
organizatorem. Naruszenie szyku i przestawienie pojazdu bez wiedzy i zgody organizatora jest 
równoznaczne z usunięciem pojazdu z terenu Strefy.
d. Organizator zabezpiecza podstawowe warunki sanitarne (toalety z umywalkami), sprzątanie terenu oraz 
prąd (w ograniczonym zakresie – do 2 kV na pojazd).
e. Organizator nie zapewnia dostępu do wody [prysznic, woda pitna] poza dostępem do zewnętrznych 
umywalek.
f. Organizator pobiera opłatę za utrzymanie pojazdu na terenie w wysokości 100 zł za dwa dni postoju.
g. Pojazdy, które wjadą na teren Strefy Mobili nie mogą opuścić Strefy do momentu zakończenia wydarzenia
czyli do godz. 20.00 w dniu 21.06.2015.
h. Dopuszcza się wcześniejsze opuszczenie Strefy tylko w sytuacjach awaryjnych i wyjątkowych. W takiej 
sytuacji właściciele / użytkownicy pojazdu są zobowiązani do poinformowania organizatorów o swoim 
wyjeździe.

13. Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty.

14. Organizator nie odpowiada za zachowania osób przebywających na terenie NomadParku, a 
naruszających zapisy regulaminu.

15. Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren NomadParku bez 
możliwości powrotu.

16. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje kierować proszę do 
Punktu Info lub bezpośrednio do wyznaczonej osoby odpowiedzialnej.

17. Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń organizatora i ochrony.

18. Na  terenie NOMADPARKU do dyspozycji uczestników udostępniamy:
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 toalety + umywalki,
 punkty gastronomiczne,
 punkt informacyjny
 punkt medyczny / patrol medyczny

19. Organizator w jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

20. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy
i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie 
Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

21. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, 
np. Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i 
czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie 
zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

23. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są 
uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do: 
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie; 
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 
posiadają niebezpieczne przedmioty; 
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 
niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do
opuszczenia Imprezy; 
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w 
przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub 
inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.); 
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

24. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

25. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia
Imprezy na następujący adres korespondencyjny: Stowarzyszenie A KuKu Sztuka, ul. Armii Krajowej 24, 
81-372 Gdynia.

26. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem 
poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego. 

27. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

• w siedzibie organizatora przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia;  
• na stronie internetowej www.cudawianki.eu; 
• w oznaczonych miejscach przed wejściem na teren imprezy.

28. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 26 na piśmie, przesyłką 
poleconą.

29. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Udanej wizyty i logowania w NomadParku!


