
 
 

Enea IRONMAN Gdynia 
Regulamin TRICLUB Village 

 
1. Każdy z Klubów wyznacza Reprezentanta, który odpowiada za swój Klub i jest osobą 

kontaktową w sprawach organizacyjnych. 
2. Kluby mogą rozstawiać swój namiot (maksymalnie o powierzchni 5x5 m) jedynie w 

wyznaczonym przez Organizatora miejscu (Skwer Kościuszki) zgodnie z lokalizacją 
umieszczoną na planie sytuacyjnym IRONMAN Village. Namioty rozstawiać można w 
dniu 5 sierpnia 2022 (piątek) w godzinach od 12 do 20. 

3. Klub ma możliwość umieszczania flag, winderów oraz innych elementów 
identyfikacyjnych jedynie w pobliżu swojego namiotu, tak aby nie stanowiły one 
zagrożenia i niebezpieczeństwa dla innych osób.   

4. Każdy z klubów ma możliwość rozstawienia leżaków, krzeseł jedynie przed swoim 
namiotem, tak aby nie przeszkadzały innym uczestnikom, nie ograniczały komunikacji 
oraz nie blokowały ciągów komunikacyjnych w Strefie. 

5. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego, 
a w szczególności: zdrowia, godności osobistej innych uczestników, a także nie 
naruszania dóbr materialnych i niematerialnych na terenie TRICLUB Village.   

6. Na terenie strefy obowiązują zakazy: palenia tytoniu, spożywania napojów 
alkoholowych, zażywania używek oraz prowadzenia działalności o charakterze 
sprzedażowym. 

7. Strefa Klubowa jest przestrzenią otwartą. Czynna w: 
- piątek, 5 sierpnia 2022 w godz. 12:00 – 20:00, montaże w godz. 12:00 – 20:00 
- sobotę, 6 sierpnia 2022 w godz. 9:00 – 20:00 
- niedzielę, 7 sierpnia 2022 w godz. 6:30 – 23:30 

8. Strefa jest w całości ogrodzona z wyznaczonym wejściem/wyjściem. Organizator 
zapewnia ochronę strefy od piątku 5 sierpnia od godz. 12:00 do niedzieli 7 sierpnia do 
godz. 23:30. 

9. W Strefie nie wolno stosować agregatów prądotwórczych oraz nielegalnych podłączeń 
do prądu, nieuzgodnionych z Organizatorem. Można skorzystać z odpłatnego przyłącza 
prądu oferowanego przez Organizatora. 

10. Osoba odpowiedzialna za TRICLUB Village ze strony Organizatora, ma głos ostateczny 
w sprawach spornych. W przypadku niedostosowania się do zapisów Regulaminu lub 
zaleceń Organizatora Klub może zostać usunięty ze strefy.  

11. Organizator nie zapewnia obsługi strefy w zakresie rozstawiania i składania namiotów.  
12. Zgłoszenia są przyjmowane do niedzieli, 24 lipca 2022, drogą mailową na adres 

ola@sportevolution.pl z podaniem imienia i nazwiska, telefonu oraz adresu e-mail do 
osoby odpowiedzialnej za strefę z ramienia Klubu. 
 

Na terenie TRICLUB Village obowiązują aktualne wytyczne epidemiczne, które są dostępne 
na stronie www.gov.pl 
 
Kontakt: 
Aleksandra Górska, Enea IRONMAN Gdynia, 
e-mail: ola@sportevolution.pl  
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