REGULAMIN KEMPINGU OWŚ BOLKÓW
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Zasady regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich gości kempingu.
2. Niniejsze zasady określają obowiązki gości dotyczące ich zachowania się podczas
pobytu na kempingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych
i sprzętu.
3. Wjazd i pobyt na kempingu jest powiązany z przyjęciem i akceptacją niniejszego
regulaminu.
II. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI
1. Recepcja kempingu czynna jest codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.
2. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 12:00 pierwszego dnia pobytu i kończy o
godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.
3. Niezwłocznie po przybyciu na kemping gość jest zobowiązany do zameldowania się w
recepcji w celu wpisu do księgi meldunkowej.
4. Podczas rejestracji gość winien przedłożyć dokumenty tożsamości swoje i osób
mających przebywać z nim na terenie kempingu.
5. Dłuższe pozostawanie na terenie kempingu jak do godz. 12:00 dnia następnego po
zameldowaniu liczy się jako kolejny dzień pobytu.
6. Opłata za cały pobyt uiszczana jest w chwili przyjazdu. Pobyt można przedłużyć po
uiszczeniu dodatkowej opłaty.
7. Przy wpłacie wystawia się paragon fiskalny, który należy zachować do kontroli przez
cały okres pobytu.
8. Przy zwiększonej liczbie osób przebywających na kempingu każda zameldowana
osoba otrzymuje identyfikator, który winna mieć przy sobie i okazywać każdorazowo
przy wejściu na teren kempingu. O wprowadzeniu tej zasady decyduje obsługa
kempingu zamieszczając odpowiednią informację przy wejściu na obiekt.
9. Za wykupiony i niewykorzystany pobyt nie udziela się zwrotu gotówki.
10. Wchodzenie na teren kempingu osób odwiedzających gości możliwe wyłącznie po
uzgodnieniu z obsługą w recepcji.
11. Odwiedzający mogą przebywać na terenie kempingu od godziny 8:00 do 22:00 oraz
zobowiązani są stosować się do przepisów regulaminu.
12. Brama wjazdowa będzie zamknięta w godzinach od 22:00 do 06:00 dnia następnego.
III. PORZĄDEK I SPOKÓJ
1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku i postanowień niniejszego
regulaminu.
2. Wszystkie osoby przebywające na kempingu obowiązuje cisza nocna w godzinach od
22:00 do 6:00.
3. Zastrzega się możliwość zwiększonego hałasu do późnych godzin nocnych podczas
organizowanych na terenie OWŚ koncertach i podobnych innych imprezach
plenerowych.

IV. KORZYSTANIE Z KEMPINGU
1. Miejsce ustawienia sprzętu kempingowego i pojazdu gościa wyznacza personel
recepcji.
2. Zabrania się zmiany stanowiska kempingowego przez gościa bez uprzedniego
pozwolenia wydanego przez personel recepcji.
3. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, które są za nie
bezpośrednio odpowiedzialne.
4. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu i usług na kempingu musi odbywać się wyłącznie
pod nadzorem osób dorosłych.
5. Na terenie kempingu psy mogą przebywać trzymane na smyczy, pod kontrolą
właściciela z warunkiem zachowania stosownej higieny (sprzątanie po zwierzętach).
6. Zabronione jest parkowanie pojazdów na drogach przejazdowych kempingu.
7. Na terenie kempingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdami do
5 km/h.
8. Przed opuszczeniem kempingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia
w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.
9. Gość jest zobowiązany przestrzegać przepisy BHP i przeciwpożarowe. Ze względu na
bezpieczeństwo przeciwpożarowe dopuszcza się palenie otwartego ognia wyłącznie w
miejscach do tego wyznaczonych i po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.
V. KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU
1. Goście mogą korzystać z urządzeń elektrycznych i komunalnych oraz ze sprzętu
będącego własnością kempingu.
2. Bez dodatkowej opłaty goście mogą korzystać z basenu kąpielowego w godzinach od
10:00 do 18:00 przy dyżurze ratowników WOPR. Korzystanie z basenu w innych
okolicznościach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Obsługa kempingu może bez
uzasadniania zakazać korzystania z basenu.
3. Urządzeń i sprzętu można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem i
na własną odpowiedzialność.
4. Mycie naczyń i pranie odzieży może odbywać się jedynie w specjalnie do tego
przeznaczonych pomieszczeniach.
5. Umywalki, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób,
odpowiadający ich przeznaczeniu. Są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują
wszyscy przebywający na kempingu.
6. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna)
dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel kempingu.
7. Na terenie kempingu zabronione jest: używania butli gazowych w namiocie,
wnoszenie na teren kempingu łatwopalnych paliw, środków wybuchowych itp.
VI.

PRZECHOWYWANIE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
KEMPINGU

PRZEDMIOTÓW
OSOBISTYCH
I
OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIE

1. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste
pozostawione na terenie kempingu.
2. Administrator kempingu nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty
wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie kempingu przez jego

użytkowników. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem
przyczepy lub namiotu oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.
3. Administrator kempingu nie odpowiada za wypadki lub obrażenia powstałe na terenie
kempingu z winy jego użytkowników.
VII. OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają w czystości
oraz racjonalnego korzystania z wody pitnej w trakcie mycia i kąpieli.
2. Do wyrzucania śmieci służą pojemniki (kosze) rozstawione na terenie kempingu.
3. Zabronione jest: kopanie dołów w miejscu na namiot lub kamper, wylewania
wszelkiego rodzaju płynów na teren ośrodka (oprócz wody); mycie samochodu;
zmiana oleju w pojeździe itp.
4. Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie
kempingu.
5. Zabrania się łamania gałęzi oraz niszczenia (wbijanie gwoździ) i ścinania drzew.
VIII. POZOSTAŁE ZASADY
1. Gość zgłasza personelowi recepcji wszelkie usterki, zniszczenia, niesprawność
instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie niniejszych zasad regulaminu.
2. Zażalenia w związku z funkcjonowaniem kempingu gość może zgłosić personelowi
recepcji.
IX. KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD PORZĄDKU NA TERENIE
KEMPINGU
1. Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień powyższego
regulaminu.
2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia przez gościa (powstałe z jego
winy lub winy odwiedzających go osób) mienia kempingu, ponosi on
odpowiedzialność materialną.
3. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego przez
zakłócenie spokoju, nadużywanie alkoholu, środków odurzających itp., może
pozbawić gościa, decyzją kierownika, możliwości dalszego pobytu na kempingu.
4. Administrator obiektu ma prawo odmówić przyjęcia osoby nietrzeźwej lub osoby,
która rażąco naruszyła regulamin kempingu.

Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego wypoczynku na naszym kempingu!

