
       ZAŁACZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 

       Dyrektora OCSiR z dnia 24 lipca 2013 r.  

 

REGULAMIN 

ZAPLECZA SANITARNEGO I STANICY WODNEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 40, 14-100 Ostróda 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Administratorem obiektu jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie, ul. 

Tadeusza Kościuszki 22A, tel. 89 646 08 13. 

2. Opłaty za korzystanie z zaplecza sanitarnego i stanicy wodnej, wg cennika 

stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, należy wnosić w recepcji.  

3. Przybywający na teren zaplecza sanitarnego i stanicy wodnej zobowiązani są dokonać 

formalności meldunkowych w recepcji, okazując dowód wpłaty oraz dokument 

potwierdzający tożsamość. Po dokonaniu meldunku otrzymuje się chip do toalet oraz 

numer identyfikacyjny, który należy umieścić w widocznym miejscu na 

namiocie/przyczepie campingowej/samochodzie, a następnie zwrócić wraz z chipem 

w recepcji w dniu wyjazdu. 

4. Wizyty osób odwiedzających gości zaplecza sanitarnego i stanicy wodnej 

każdorazowo należy zgłaszać w recepcji.  

5. Na terenie zaplecza sanitarnego i stanicy wodnej mogą przebywać osoby 

zameldowane w obiekcie oraz czasowo – do godziny 20:00 – goście zaproszeni przez 

te osoby.  

 

II. ZASADY POBYTU 

1. Zaplecze sanitarne i stanica wodna są miejscami odpoczynku. 

2. Miejsce rozłożenia namiotu/ustawienia przyczepy campingowej każdorazowo 

wskazuje pracownik OCSiR. 

3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 06:00. W tych godzinach zamknięta jest 

brama główna, otwarta pozostaje tylko bramka wejściowa. Przyjazdy lub wyjazdy w 

ww. godzinach należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem recepcji. 

4. Na terenie zaplecza sanitarnego i stanicy wodnej zabronione jest spożywanie 

napojów alkoholowych oraz posiadanie i zażywanie środków psychotropowych oraz 

odurzających, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Przebywający na terenie zaplecza sanitarnego i stanicy wodnej winien ponadto 

przestrzegać właściwych przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się: 

- rozpalania ognisk poza miejscem do tego przeznaczonym; 

- używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną.  

 

III. CZAS POBYTU 

1. Doba pobytowa na terenie zaplecza sanitarnego i stanicy wodnej trwa od godz. 12:00 

(w dniu przyjazdu) do godz. 10:00 (w dniu wyjazdu). 

2. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty 

najpóźniej przed godz. 12:00 (w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu). 

 



IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE 

1. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca 

wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego 

przeznaczonym. 

2. Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników przyczep campingowych 

może odbywać się tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy 

ogólnodostępnym sanitariacie zaplecza sanitarnego. 

3. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie zaplecza sanitarnego i stanicy 

wodnej odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni.  

 

V. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW 

1. Parkowanie pojazdów silnikowych odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach 

do tego wyznaczonych. 

2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie zaplecza sanitarnego i 

stanicy wodnej. 

 

VI. ZASADY POBYTU ZWIERZĄT 

1. Za zwierzę przebywające na terenie zaplecza sanitarnego i stanicy wodnej odpowiada 

jego właściciel. 

2. Właściciel ma obowiązek uiszczenia opłaty za zwierzę.  

3. Psy na terenie zaplecza sanitarnego i stanicy wodnej mogą przebywać tylko i 

wyłącznie w kagańcach i na uwięzi.  

4. Właściciele zwierząt przebywających na terenie zaplecza sanitarnego i stanicy wodnej 

są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku skrócenia pobytu na zapleczu sanitarnym i stanicy wodnej nie zwraca 

się opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku. 

2. Za zgubienie otrzymanego chipa do toalety i numeru identyfikacyjnego pobierana jest 

opłata w wysokości ustalonej w cenniku, stanowiącym załącznik do niniejszego 

Regulaminu.  

3. Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie nie ponosi odpowiedzialności 

finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) które 

zostały pozostawione na terenie zaplecza sanitarnego i stanicy wodnej.  

4. Ewentualne skargi na działalność zaplecza sanitarnego i stanicy wodnej w Ostródzie, 

należy zgłaszać pisemnie do Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Tadeusza 

Kościuszki 22A, 14-100 Ostróda. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 

16, poz. 93, z późn. Zm.) oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące.  

 

OSTRÓDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI  

14-100 OSTRÓDA, UL. KOŚCIUSZKI 22a  

tel. 89 646 08 13 


