Załącznik nr 6 do Regulaminu głównego Ośrodka Leśna Oaza

Regulamin użytkowania budynku socjalnego
i pola kempingowo-namiotowego
w Ośrodku Leśna Oaza
§1
Postanowienia Ogólne
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Regulamin obowiązuje od dnia 16.05.2022 roku na terenie Pola kempingowego i namiotowego
(zwanego dalej: „Pole”), zorganizowanym i prowadzonym przez Leśna Oaza Alto sp. z o.o. sp. k. i
stanowi integralną część Regulaminu głównego Ośrodka.
Gość dokonując rezerwacji, a następnie zawierając umowę z Ośrodkiem, która upoważnia do
postawienia na terenie Pola przyczepy, kampera, namiotu lub innego przedmiotu służącego do
tymczasowego przebywania ludzi (zwanym dalej: „Obiekt noclegowy”), potwierdza, iż zapoznał
się z Regulaminem głównym Ośrodka oraz niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte
w nich warunki.
Miejsce rozłożenia Obiektu noclegowego każdorazowo wskazuje pracownik Ośrodka.
Niezwłocznie po przybyciu Gość jest zobowiązany do dokonania czynności meldunkowych
w Recepcji Ośrodka.
Osoby poruszające się po terenie Pola pojazdami mechanicznymi są zobowiązane zachować
szczególną ostrożność.
Niniejsze zasady określają obowiązki Gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na
kempingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.
Wjazd na pole kempingowe możliwy jest do godziny 18.00.
Osoby, które nie posiadają rezerwacji miejsca, uprzednio zobowiązane są do skonsultowania z
Recepcją czy dane miejsce jest wolne.

§2
Czas pobytu
1.
2.

3.

Doba pobytowa na terenie Pola trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia
następnego.
Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną
11:00. Wydłużenie pobytu możliwe jest, po uprzedniej konsultacji z Recepcją czy dane miejsce
jest wolne.
Nie opuszczenie Pola do godziny 11:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości
jednej doby pobytowej.

§3
Zasady pobytu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pole jest miejscem odpoczynku. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 7:00. Przyjazdy lub wyjazdy w tych godzinach (ciszy
nocnej) należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem Recepcji Ośrodka.
Teren Ośrodka przylega bezpośrednio do kąpieliska bez nadzoru ratownika.
Pole oraz parkingi są niestrzeżone.
Na terenie Pola obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, e-papierosów,
a także zażywania innych używek.
Opłacenie pobytu uprawnia do wjazdu jednego pojazdu mechanicznego na teren Pola.
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na Polu przedmioty, w tym przedmioty
wartościowe i pieniądze.
Przyłącze elektryczne udostępnione przez Ośrodek na Polu ma napięcie 230V. Ośrodek nie
udostępnia żadnych przewodów, kabli, przedłużaczy. Gość jest zobowiązany posiadać własny
przewód elektryczny od skrzynki elektrycznej.
Obowiązuje zakaz używania uszkodzonego, niesprawnego, nieposiadającego wymaganego
atestu przewodu bądź używania niesprawnych urządzeń elektrycznych.
Ośrodek ma prawo do natychmiastowego odłączenia przewodu w sytuacji stwierdzenia
nieprawidłowego działania przewodu.
Gość jest obowiązany segregować śmieci, a następnie umieścić je w odpowiednich kontenerach.
Gość jest obowiązany opróżnić nieczystości (fekalia) wprowadzając je do zlewni zlokalizowanej
przy budynku socjalnym.
Zrzut wody szarej znajduje się w wyznaczonym miejscu przy budynku socjalnym.
Na terenie Pola zabrania się:
a. palenia ognisk, grilla poza wyznaczonymi miejscami;
b. ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń (m.in. zawieszania huśtawek na
gałęziach drzew, rozwieszania sznurów, etc);
c. zaśmiecania terenu;
d. zakłócania spokoju;
e. wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa użytkowników Pola;
f. okopywania namiotów i kempingów;
g. ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania oraz instalowania jakichkolwiek
urządzeń (parasole, anteny, kamery) bez zgody pracowników Ośrodka;
h. pływania łodziami lub skuterami wodnymi w bezpośredniej bliskości brzegu;
i. cumowania do brzegu poza wyznaczonymi przez pracownika Ośrodka miejscami;
j. używania otwartego ognia,
k. pozostawiania sprzętu elektrycznego, elektronicznego i gazowego bez nadzoru,
l. używania sprzętu nagłośnieniowego, suszarek do grzybów, sprzętu do ogrzewania.
Gość na terenie Ośrodka jest obowiązany przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych,
a w szczególności zabrania się używania i posługiwania różnego rodzaju bronią.

§4
Pobyt zwierząt na terenie Pola
Właściciele zwierząt są zobowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa oraz postanowień zawartych w Regulaminie głównym Ośrodka.

§5
Budynek socjalny
1.
2.
3.
4.
5.

W budynku socjalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych,
e-papierosów, a także zażywania innych używek.
W przypadku wystąpienia usterki należy niezwłocznie zgłosić to pracownikowi Recepcji Ośrodka.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w budynku przedmioty, w tym
przedmioty wartościowe i pieniądze.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wylewania w budynku socjalnym nieczystości (fekaliów).
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§6
Odpowiedzialność Ośrodka
1.
2.

Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na
terenie Pola i budynku socjalnego.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących
własnością Gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia powstałe z winy Gości.

§7
Przepisy porządkowe
1.
2.

Zabawy zespołowe, a w szczególności gra w piłkę siatkową i koszykową, mogą odbywać się
wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
Mycie naczyń i innych przedmiotów przez Gości, a także pranie odzieży, może odbywać się
wyłącznie w wyznaczonym miejscu - budynku sanitarnym.

§8
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie należy każdorazowo uzgodnić
z pracownikiem Ośrodka.
Zasady korzystania, m.in. z siłowni zewnętrznej i sprzętu sportowo-rekreacyjnego, określają
odrębne Regulaminy.
Niniejszy Regulamin oraz Regulamin główny Ośrodka są dostępne do wglądu w Recepcji oraz
na stronie internetowej Ośrodka.
Ośrodek zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

Prosimy o bieżące zaznajamianie się w trakcie pobytu z informacjami umieszczonymi na tablicy
informacyjnej oraz na stronie internetowej Ośrodka (www.lesna-oaza.pl)
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