
REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO
 

§1 PRZEPISY OGÓLNE
1. Właścicielem pola namiotowego jest spółka pod firmą Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. z siedzibą w Przytkowicach 
532A, 34-141 Przytkowi- ce, KRS: 0000605098, NIP: 5511735768, REGON: 070883960.

2.  Niniejsze zasady określają obowiązki Gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na polu namiotowym oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń 
technicznych i sprzętu.

§ 2 PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI
1. Niezwłocznie po przybyciu na pole namiotowe, Gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji.

2. Doba pobytowa na polu namiotowym trwa od godz.15:00 do godz.12:00 dnia następnego.

3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00. W tych godzinach zamknięta jest brama główna, otwarta pozostaje wyłącznie bramka wejściowa. Przyjazdy lub 
wyjazdy ww. godzinach należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem pola namiotowego.

4. Aktualny cennik zakwaterowania na polu namiotowym znajduje się w recepcji.

5. Do korzystania z pola namiotowego uprawnione są:

a)  osoby zameldowane w recepcji pola namiotowego i posiadające kartę pobytu po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz po uregulowaniu 
należności za cały okres pobytu z góry według cennika. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy dowód wpłaty - kartę pobytu, który należy zachować do dnia wyjazdu lub;

b) posiadające ważną umowę o imprezę turystyczną, z której wynika prawo zakwaterowania na polu namiotowym.

6.  Po upływie doby pobytowej lub po zakończeniu imprezy turystycznej korzystający z pola namiotowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt
i uiścić dodatkową opłatę - zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 

§ 3 KORZYSTANIE Z POLA NAMIOTOWEGO
1.  Miejsce ustawienia sprzętu namiotowego, namiotów oraz pojazdu Gości wyznacza personel pola namiotowego. Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach 
przestrzeni do tego wyznaczonej (oznakowane stanowiska pól namiotowych).

2.  Zabrania się zmiany stanowiska namiotowego przez Gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel recepcji. Parkowanie pojazdów dozwolone jest 
tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

3. Przed opuszczeniem pola namiotowego Gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał. Gość nie 
odpowiada za zużycie udostępnionej przestrzeni będące następstwem prawidłowego jej używania.

4. Na terenie pola namiotowego obowiązują zasady ruchu drogowego jak w strefie zamieszkania.

 

§4 KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU
1. Goście mogą korzystać z dostępnych urządzeń na terenie pola namiotowego. Z urządzeń można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.

2. Mycie naczyń oraz pranie odzieży dozwolone jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.

3. Na terenie pola namiotowego zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek prac naprawczych pojazdów silnikowych oraz ich mycie.

4.  Pomieszczenia sanitarne oraz znajdujące się w nich urządzenia (umywalki, miski ustępowe, pisuary, itp.) muszą być użytkowane we właściwy sposób, 
odpowiadający ich przeznaczeniu.

5. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel pola namiotowego.

 

§5 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIA POLA NAMIOTOWEGO

1. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie pola namiotowego.

2. Osoba przebywająca na terenie pola namiotowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy.

3. Właściciel pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, 
za którą nie ponosi odpowiedzialności.

4. Gość jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na mieniu i osobie powstałe z jego winy, w związku z czym obowiązany jest do ich naprawienia na zasadach ogólnych.

§6 OCHRONA ŚRODOWISKA
1.   Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie pola namiotowego. Na terenie pola namiotowego obowiązuje segregacja odpadów.

2.   Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.

3.   Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.

4.   Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie pola namiotowego.



 

§7 PORZĄDEK I SPOKÓJ
1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku i spokoju.

2. Cisza nocna nanamiotowym obowiązuje w godzinach wskazanych w §2 ust. 3 powyżej.

3. W czasie obowiązywania ciszy nocnej występuje zakaz słuchania muzyki, oglądania telewizji oraz prowadzenia spotkań towarzyskich, w taki sposób, w który
utrudniałby lub uniemożliwiałby wypoczynek innym Gościom. Dozwolone są spotkania w małych grupach, które nie będą sprzeczne z powszechnymi zasadami
współżycia społecznego i zgodne z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi, o ile takie wytyczne w danym okresie obowiązują.

 

§8 POZOSTAŁE ZASADY
1.  Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego osobie niepełnosprawnej (tj. pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej; pies
asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo; pies sygnalizujący osoby głuchej lub niedosłyszącej; pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca) na
zasadach określonych w art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Gość zgłasza personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.

 

§9 KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD PORZĄDKU NA TERENIA
POLA NAMIOTOWEGO

1. Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie przez jednego z Gości, właściciel pola namiotowego może odmówić mu
dalszego pobytu na jego terenie.

3. Oświadczam, iż przedstawione powyżej informacje są dla mnie zrozumiałe i je akceptuję niniejszy Regulamin oraz zobowiązuję się go przestrzegać.


