
REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne:

•   Festiwal  odbywa się  w dniach 17-19 czerwca 2011 na Górze Czcibora,  a  także na terenie  go 

okalającym.

• Festiwal datowany jest na IX-XI wiek.

•  Aby  wziąć  udział  w  festiwalu  należy  wypełnić  oraz  wysłać  dostępny  na  stronie  festiwalu 

formularz zgłoszeniowy oraz  zdjęcia zgłaszanych osób w stroju cywilnym oraz wyposażeniu 

bojowym. 

•  NADESŁANIE  FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO  OZNACZA  AKCEPTACJĘ 

PONIŻSZEGO REGULAMINU!

2. Obóz:

•  Każdy  uczestnik  (drużyna,  rzemieślnik,  kupiec)  zobowiązany  jest  posiadać  namiot  będący 

rekonstrukcją namiotów wczesnośredniowiecznych lub też może zaproponować inną formę noclegu. 

Organizatorzy nie zapewniają żadnych miejsc noclegowych.

• Na terenie imprezy nie ma możliwości rozbicia namiotu niehistorycznego.

• Po przybyciu na miejsce grupa zobowiązana jest zgłosić się do organizatorów celem zarejestrowania 

przybycia, a także wyznaczenia jej miejsca na obozowisko. Po wyznaczeniu miejsca na obóz grupa 

powinna jak najszybciej  rozstawić  namioty,  usunąć z  pola  festiwalu samochody,  autokary  itd.  na 

wskazane miejsce parkingowe oraz przebrać się w stroje historyczne.

•  W  przypadku  niekorzystnych  warunków atmosferycznych  zabrania  się  przykrywania  namiotów 

foliami malarskimi itp.

• Zabrania się wystawiania przedmiotów niehistorycznych poza namioty. Niedopuszczalne jest także 

wystawanie  takowych  z  namiotu  -  o  ile  ktoś  takowe  posiada  to  namiot  powinien  być  szczelnie 

zasznurowany.

• Śpiwory oraz karimaty są niemile widziane. Preferowane są skóry, koce oraz różnej maści sienniki.

• Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać i korzystać z historycznych naczyń. Dopuszczalna 

jest  glina,  drewno,  szkło  oraz  róg.  Żadnych  plastikowych  misek  i  widelców.  Nie  wypada,  aby 

szanujący się Słowianin lub wiking nie posiadał misy i łyżki.

•  Zabronione  jest  spożywanie  alkoholi  i  innych  napojów  ze  współczesnych  naczyń!  Zasada 

obowiązuje także po zmroku!

•  Po  zakończeniu  imprezy  uczestnicy  zobowiązani  są  posprzątać  teren  swojego  obozowiska  ze 

wszystkich śmieci.



3. Strój:

• Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać rekonstrukcję stroju historycznego datowaną na 

okres IX - XI wieku oraz powinien być w nią odziany przez cały czas trwania festiwalu (także po 

zmroku i w czasie ewentualnej niepogody).

• Dotyczy to także butów. 

• Zabronione jest ubieranie współczesnego obuwia do stroju historycznego, a także noszenie przez 

kobiety męskich strojów.

• Powyższe dwa punkty obowiązują niezależnie od warunków pogodowych.

•  Zabrania  się  noszenia  wszelkiej  współczesnej  biżuterii  i  zegarków.  Zaleca  się  także,  w  miarę 

możliwości, zrezygnowanie z noszenia okularów.

• Strój powinien być wykonany według powszechnie przyjętych wykrojów z materiałów dostępnych 

ludom wczesnego średniowiecza (czyli wełna, len oraz jedwab).

•  Zabrania  się  paradowania  w elementach niehistorycznego uzbrojenia  typu  karwasze jako części 

stroju podczas festiwalu, pomijając czas zmagań bitewnych.

4. Bitwa, uzbrojenie - zobacz „Regułę bitewną”.

5. Program:

• Uczestnicy festiwalu zobowiązani są do brania udziału w obowiązkowych punktach programu.

• Organizatorzy zachęcają do czynnego udziału we wszystkich punktach programu.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu podczas festiwalu.

6. Rzemiosło oraz handel:

• Rzemieślnicy winni prezentować swoje rzemiosło zgodnie z technologiami produkcji sprzed tysiąca 

lat przy użyciu historycznych narzędzi. 

•  Kupcy i  inni  handlarze mogą sprzedawać wyłącznie wyroby historyczne (czyli  repliki  znalezisk 

archeologicznych, lub też repliki wykonane na podstawie materiałów ikonograficznych).

7. Porządek:

• Spożywanie alkoholu podczas imprezy nie jest zabronione, zaleca się umiarkowane picie, aby być 

zdolnym do uczestniczenia w programie.

• Nikotyna - palenie papierosów, a także używanie drewnianych i glinianych fajek jest dozwolone w 

specjalnie do tego wyznaczonej strefie. Zabrania się palenia w miejscach nie wyznaczonych do tego. 

Szczególnie surowo wzbronione jest palenie na terenie lasu.

•  Uczestnicy  festiwalu  zobowiązani  są  do  utrzymywania  terenu  imprezy  w  czystości.  Wszystkie 

śmieci należy wyrzucać do pojemników do tego przeznaczonych!



• Wszelkie spory, konflikty czy inne nieporozumienia należy bezzwłocznie zgłosić do organizatora.

•  Korzystanie  z  telefonów komórkowych  podczas  festiwalu  jest  dozwolone  tylko  i  wyłącznie  w 

namiotach. Jedynym odstępstwem są nagłe wypadki itp.

• Uczestnicy są proszeni o dyskretne korzystanie z aparatów fotograficznych.

•  Organizatorzy  zachowują  sobie  prawo  (i  będą  z  niego  korzystać)  do  usunięcia  z  festiwalu 

uczestników łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, a także  zachowujących się w sposób 

wulgarny, obsceniczny, agresywny, czy w jakikolwiek inny sposób rażąco naruszający powszechnie 

obowiązujące  normy  lub  postanowienia  niniejszego  regulaminu,  bez  możliwości  odwołania  od 

decyzji.


