
1. Administratorem obiektu  jest Zb¹szyñskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, 
    ul Mostowa 10a, 64-360 Zb¹szyñ, tel 68 3868 050.
2. Oœrodek jest czynny od maja do koñca wrzeœnia.
3. Doba noclegowa trwa od 14.00 do 11.00.
4. Cisza nocna obowi¹zuje od 22.00 do 6.00.
5. Op³aty za pobyt pobierane s¹ z góry, obowi¹zuje dokonanie formalnoœci meldunkowych 
    w recepcji niezw³ocznie po przybyciu na camping.
6. Otrzymany rachunek/paragon uprawnia do przebywania na campingu.
7. Przyczepy, kampery oraz namioty musz¹ byæ oznakowane tabliczkami wydanymi 
    przez obs³ugê obiektu podczas meldunku.
8. Za wczeœniejszy wyjazd nie zwraca siê nale¿noœci.
9. W czasie noclegu obowi¹zuje korzystanie z bielizny poœcielowej wydawanej 
    przez obs³ugê obiektu. W przypadku stwierdzenia, ¿e bielizna poœcielowa nie zosta³a 
    za³o¿ona, pobierana bêdzie op³ata  równowa¿na z wymian¹ ko³dry i poduszki 
    o ³¹cznej wysokoœci  100,00 z³.
10. Umywalnie, prysznice, wc dla osób zamieszka³ych na campingu s¹ bezp³atne.
11. Mycie naczyñ odbywa siê tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
12. Zwierzêta mog¹ przebywaæ na campingu tylko z wa¿n¹ kart¹ szczepieñ, 
      psy na smyczy oraz w kagañcach. W³aœciciele zwierz¹t zobowi¹zani s¹ sprz¹taæ 
      po swoich podopiecznych. Obowi¹zuje zakaz k¹pania zwierz¹t w sanitariatach.
13. Turysta jest zobowi¹zany do zachowania porz¹dku na terenie campingu.
14. Ognisko mo¿na rozpaliæ tylko i wy³¹cznie za zgod¹ obs³ugi oœrodka.
15. Turysta ma obowi¹zek przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych 
       i przeciwpo¿arowych. 
16. Zmotoryzowani turyœci poruszaj¹cy siê po terenie campingu zobowi¹zani s¹ do 
      przestrzegania szczególnej ostro¿noœci.
17. Obs³uga zastrzega sobie prawo do zakazu wstêpu na camping osób pod wp³ywem 
      alkoholu i innych œrodków odurzaj¹cych, osób poni¿ej 16 roku ¿ycia bez opieki doros³ych 
      oraz prawo do usuniêcia z campingu osób nieprzestrzegaj¹cych niniejszego regulaminu.
18. W uzasadnionych przypadkach administrator,  gospodarz obiektu, mo¿e wezwaæ 
      s³u¿by mundurowe. 
19. Osoby odwiedzaj¹ce, nie zamieszka³e na campingu, winny zg³osiæ ten fakt w recepcji.
20. Za rzeczy pozostawione bez opieki nie ponosimy odpowiedzialnoœci.
21. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe zabronione jest u¿ywanie w pokojach 
      urz¹dzeñ grzewczych, ¿elazek i innych temu podobnych nie stanowi¹cych wyposa¿enia  
      pokoju.
22. Turysta powinien we w³asnym zakresie zabezpieczyæ siê przed uk¹szeniami owadów.
23. Pobyt na terenie campingu jest równoznaczny ze znajomoœci¹ i akceptacj¹ powy¿szego 
      regulaminu.
24. Pobyt na terenie campingu jest równoznaczny z wyra¿eniem zgody na przetwarzanie 
     danych osobowych i wizerunku przez ZCSTiR w celach organizacyjnych i promocyjnych 
     zwi¹zanych z wykonywaniem obowi¹zków statutowych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
     prawa.  przepisami 

¯yczymy mi³ego pobytu i niez³ej pogody!   

Regulamin OŒRODKA „CAMPING PRZY BASZCIE”  PRZY UL.  GARCZYÑSKICH 5 A

1. Administratorem  obiektu  jest Zb¹szyñskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
2. Oœrodek jest czynny od maja do koñca wrzeœnia.
3. Doba noclegowa trwa od 14.00 do 11.00.
4. Cisza nocna obowi¹zuje od 22.00 do 6.00.
5. Op³aty za pobyt pobierane s¹ z góry, obowi¹zuje dokonanie formalnoœci meldunkowych w recepcji niezw³ocznie po przybyciu na camping.
6. Otrzymany rachunek/paragon uprawnia do przebywania na campingu.
7. Przyczepy, kampery oraz namioty musz¹ byæ oznakowane tabliczkami wydanymi przez obs³ugê obiektu podczas meldunku.
8. Za wczeœniejszy wyjazd nie zwraca siê nale¿noœci.
9. W czasie noclegu obowi¹zuje korzystanie z bielizny poœcielowej wydawanej przez obs³ugê obiektu. W przypadku stwierdzenia, ¿e bielizna poœcielowa nie zosta³ za³o¿ona, pobierana bêdzie op³ata  równowa¿na z 
wymian¹ ko³dry i poduszki o ³¹cznej wysokoœci  100,00 z³.
10. Umywalnie, prysznice, wc dla osób zamieszka³ych na campingu s¹ bezp³atne.
11. Mycie naczyñ odbywa siê tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
12. Zwierzêta mog¹ przebywaæ na campingu tylko z wa¿n¹ kart¹ szczepieñ, psy na smyczy oraz            w kagañcach. W³aœciciele zwierz¹t zobowi¹zani s¹ sprz¹taæ po swoich podopiecznych. Obowi¹zuje zakaz k¹pania 
zwierz¹t w sanitariatach.
13. Turysta jest zobowi¹zany do zachowania porz¹dku na terenie campingu.
14. Ognisko mo¿na rozpaliæ tylko i wy³¹cznie za zgod¹ obs³ugi oœrodka.
15. Turysta ma obowi¹zek przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych                                i przeciwpo¿arowych. 16. Zmotoryzowani turyœci poruszaj¹cy siê po terenie campingu zobowi¹zani s¹ do 
przestrzegania szczególnej ostro¿noœci.
17. Obs³uga zastrzega sobie prawo do zakazu wstêpu na camping osób pod wp³ywem alkoholu              i innych œrodków odurzaj¹cych, osób poni¿ej 16 roku ¿ycia bez opieki doros³ych oraz prawo do usuniêcia z 
campingu osób nieprzestrzegaj¹cych niniejszego regulaminu.
18. W uzasadnionych przypadkach administrator,  gospodarz obiektu, mo¿e wezwaæ s³u¿by mundurowe. 19. Osoby odwiedzaj¹ce, nie zamieszka³e na campingu, winny zg³osiæ ten fakt w recepcji.
20. Za rzeczy pozostawione bez opieki nie ponosimy odpowiedzialnoœci.
21. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe zabronione jest u¿ywanie w pokojach urz¹dzeñ grzewczych, ¿elazek i innych temu podobnych nie stanowi¹cych wyposa¿enia  pokoju.
22. Turysta powinien we w³asnym zakresie zabezpieczyæ siê przed uk¹szeniami owadów.
23. Pobyt na ternie campingu jest równoznaczny ze znajomoœci¹ i akceptacj¹ powy¿szego regulaminu.
24. Pobyt na ternie campingu jest równoznaczny z wyra¿eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZCSTiR w celach organizacyjnych i promocyjnych zwi¹zanych              z wykonywaniem 
obowi¹zków statutowych /zgodnie z ust. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2015, poz. 2135 z póŸniejszymi zmianami/

¯yczymy mi³ego pobytu i niez³ej pogody!   

                           REGULAMIN OŒRODKA
”CAMPING PRZY BASZCIE”

PRZY UL. GARCZYÑSKICH 5A 

PAMIÊTAJ! Nie zaœmiecaj i nie niszcz obiektu, doceñ pracê, 

                    jak¹ wk³ada administrator obiektu w jego utrzymanie

 


