REGULAMIN
OŚRODKA „CAMPING PRZY BASZCIE” PRZY UL. GARCZYOSKICH 5 A
1.
2.
3.
4.
5.

Administratorem obiektu jest Zbąszyoskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
Ośrodek jest czynny od maja do kooca września.
Doba noclegowa trwa od 14.00 do 11.00.
Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00.
Opłaty za pobyt pobierane są z góry, obowiązuje dokonanie formalności meldunkowych
w recepcji niezwłocznie po przybyciu na camping.
6. Otrzymany rachunek/paragon uprawnia do przebywania na campingu.
7. Przyczepy, kampery oraz namioty muszą byd oznakowane tabliczkami wydanymi przez obsługę
obiektu podczas meldunku.
8. Za wcześniejszy wyjazd nie zwraca się należności.
9. W czasie noclegu obowiązuje korzystanie z bielizny pościelowej wydawanej przez obsługę
obiektu.
W przypadku stwierdzenia, że bielizna pościelowa nie został założona, pobierana będzie opłata
równoważna z wymianą kołdry i poduszki o łącznej wysokości 100,00 zł.
10. Umywalnie, prysznice, wc dla osób zamieszkałych na campingu są bezpłatne.
11. Mycie naczyo odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
12. Zwierzęta mogą przebywad na campingu tylko z ważną kartą szczepieo, psy na smyczy oraz
w kagaocach. Właściciele zwierząt zobowiązani są sprzątad po swoich podopiecznych. Obowiązuje
zakaz kąpania zwierząt w sanitariatach.
13. Turysta jest zobowiązany do zachowania porządku na terenie campingu.
14. Ognisko można rozpalid tylko i wyłącznie za zgodą obsługi ośrodka.
15. Turysta ma obowiązek przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych
i przeciwpożarowych.
16. Zmotoryzowani turyści poruszający się po terenie campingu zobowiązani są do przestrzegania
szczególnej ostrożności.
17. Obsługa zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu na camping osób pod wpływem alkoholu
i innych środków odurzających, osób poniżej 16 roku życia bez opieki dorosłych oraz prawo do
usunięcia z campingu osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu.
18. W uzasadnionych przypadkach administrator, gospodarz obiektu, może wezwad służby
mundurowe.
19. Osoby odwiedzające, nie zamieszkałe na campingu, winny zgłosid ten fakt w recepcji.
20. Za rzeczy pozostawione bez opieki nie ponosimy odpowiedzialności.
21. Ze względu na bezpieczeostwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeo
grzewczych, żelazek i innych temu podobnych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
22. Turysta powinien we własnym zakresie zabezpieczyd się przed ukąszeniami owadów.
23. Pobyt na ternie campingu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu.
24. Pobyt na ternie campingu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku przez ZCSTiR w celach organizacyjnych i promocyjnych związanych
z wykonywaniem obowiązków statutowych /zgodnie z ust. o ochronie danych osobowych, Dz.U.
2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami/
Życzymy miłego pobytu i niezłej pogody!

