REGULAMIN KEMPINGU EKOLAGUNA
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Recepcja kempingu Ekolaguna czynna jest codziennie w godzinach 09.00 do 17.00
Doba pobytowa na kempingu trwa od 16.00 do 11.00 dnia nast pnego
Cisza nocna obowi zuje od godziny 23.00 do 07.00
Brama wjazdowa b dzie zamkni ta w godz. 24.00 do 07.00
Turysta ma prawo do przebywania na kempingu i korzystania ze wszelkich wiadcze i us ug przewidzianych w
zawartej i uiszczonej op acie pobytowej
Turysta ma obowi zek podporz dkowa si regulaminowi kempingu, dba o czysto na terenie swojego
biwakowania i u ytkowanych urz dze oraz nie zak óca ciszy nocnej i spokoju innym turystom korzystaj cym z
kempingu
Turysta zameldowany na kempingu otrzymuje Kart Pobytu, któr w czasie jego biwakowania winien zachowa do
kontroli
Turysta zmotoryzowany otrzymuje Kart Wjazdow , któr nale y umie ci w lewym dolnym rogu przedniej szyby
samochodu – miejsce postoju wskazuje obs uga kempingu
Turysta, po przybyciu na kemping, ma obowi zek dope ni formalno ci meldunkowych i podporz dkowa si
decyzji o zlokalizowaniu jego miejsca pobytu
Op ata za ca y pobyt uiszczana jest w chwili przyjazdu
Za wykupiony i niewykorzystany pobyt nie udziela si zwrotu gotówki
Dzieci powinny znajdowa si pod nadzorem rodziców lub osób, którzy s za nie bezpo rednio odpowiedzialne.
Korzystanie przez dzieci ze sprz tu, parku zabaw i us ug na kempingu musi odbywa si wy cznie w obecno ci
nadzoruj cych ich doros ych. Dyrekcja kempingu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno ci z tego tytu u
Odwiedzaj cy i go cie mog przebywa na terenie kempingu je li zosta o to uprzednio zg oszone w recepcji ,
wchodz c powinni oni przed o y dokument to samo ci, dokona stosownych op at i stosowa si do niniejszego
regulaminu
Poruszanie si po terenie kempingu przez turyst pojazdem mechanicznym zobowi zuje go do zachowania
szczególnej ostro no ci – dopuszczalna pr dko na ca ym kempingu wynosi 5 km/h.
Turysta jest zobowi zany przestrzega przepisy sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpo arowe - na terenie
kempingu obowi zuje zakaz rozpalania ognisk
Turysta ma prawo posiada na kempingu zwierz ta pod warunkiem zachowania stosownej higieny oraz posiadania
wiadectw obowi zuj cych szczepie ochronnych. Zwierz ta agresywne powinny by trzymane na smyczy i
wyprowadzane w kaga cu
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia przez turyst mienia kempingu, ponosi on odpowiedzialno
materialn
Na terenie kempingu zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek dzia alno ci komercyjnej bez zgody w a ciciela
kempingu
Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm wspó ycia turystycznego przez zak ócenie spokoju,
nadu ywanie alkoholu itp. , mo e pozbawi turyst mo liwo ci dalszego pobytu na kempingu – do osób
wydalonych stosuje si pkt. 11 regulaminu
Dyrekcja kempingu ma prawo odmówi przyj cia na kemping osoby nietrze wej oraz osoby poni ej 18 lat
pozostaj cej bez opieki upowa nionych osób doros ych
W razie nie zap acenia rachunku, zgodnie z art. 670 ust.1 Kodeksu Cywilnego, przyczepa kempingowa lub namiot
zostan zatrzymane na kempingu do chwili uiszczenia ca ej kwoty, obejmuj cej równie dodatkow op at naliczon
za zajmowanie miejsca
Dyrekcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno ci za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzie
przyczepy kempingowej, kampera, namiotu, samochodu lub innych dóbr przywiezionych przez Klienta na kemping,
ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów. Ka dy przebywaj cy na kempingu turysta zobowi zany jest strzec
posiadanych przedmiotów. Dyrekcja nie jest odpowiedzialna za ewentualne zagubienie lub kradzie warto ciowych
przedmiotów, które nie zosta y z o one do depozytu

