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do Zarządzenia Nr 14/2020 z dnia 24.06.2020 

 

 

 

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO,  

ZAPLECZA SANITARNEGO I STANICY WODNEJ  

PRZY UL. SŁOWACKIEGO 40 W OSTRÓDZIE 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Administratorem obiektu jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. 

2. Korzystać z obiektu mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne  
po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i opłaceniu pobytu.  

3. Niniejsze zasady określają obowiązki gości dotyczące ich zachowania  
się podczas pobytu na obiekcie oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń 
technicznych i sprzętu. 

4. Wejście i przebywanie na terenie obiektu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją 
niniejszego regulaminu.  

 

 

§ 2  

PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI / OPŁATY 

 

1. Doba pobytowa na obiekcie trwa od godz.12:00 (w dniu przyjazdu)  

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

2. Meldowanie na polu namiotowym odbywa się codziennie w czasie pracy obsługi pola 
namiotowego w godzinach  12:00 - 22:00  

3. Do korzystania z obiektu uprawnione są osoby, które zameldowały  
się w recepcji obiektu i posiadające kartę pobytu po uprzednim dokonaniu formalności 
meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu z góry.  

4. Za uiszczoną opłatę otrzymują dowód wpłaty - kartę pobytu, który należy zachować  
do dnia wyjazdu. 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. 



5. Z przyczyn niezależnych od zarządcy obiektu (wichury, deszcze, zmiany pogodowe, 

wcześniejszy wyjazd) opłat wcześniej pobranych nie zwracamy. 
6. Zarządca obiektu może odmówić przyjęcia turystów, którzy podczas poprzedniego pobytu 

rażąco naruszyli regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu, turystów lub szkodę  
na osobie turysty, pracownika obiektu lub innych osób przebywających  
na obiekcie albo też w inny sposób zakłócili spokojny pobyt turystów  
lub funkcjonowania obiektu. Również turystom będącym pod widocznym wpływem 
alkoholu lub środków odurzających, - którzy zachowują się agresywnie, w sposób 
powszechnie uznany za wulgarny. Turyści zakłócający spokój lub korzystający z obiektu w 

sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięci z campingu bez prawa  
do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań. 

 

§ 3  
KORZYSTANIE Z OBIEKTU  

 

1. Miejsce ustawienia sprzętu kempingowego, namiotów, pojazdu gościa wyznacza 
personel obiektu. 

2. Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej  
3. Zabrania się zmiany stanowiska kempingowego przez gościa  

bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez pracownika obiektu.  

4.  Przed opuszczeniem obiektu gość jest zobowiązany do posprzątania  
i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał. 

5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00  

6. Osoby niezameldowane na obiekcie mogą przebywać na jego terenie, po uprzednim 
uzgodnieniu tego faktu z pracownikiem OCSiR do godziny 22:00. 

7. Ze względu na bezpieczeństwo gości przebywających na obiekcie brama wjazdowa 

jest zamknięta między godziną 22.00 a 6.00. W tym czasie wjeżdżać i wyjeżdżać  
z parkingu mogą jedynie pojazdy osób zameldowanych. W wymienionych godzinach 
ruch samochodów zostaje wstrzymany na terenie obiektu. 

8. Na obiekcie mogą przebywać zwierzęta domowe; opiekun ma obowiązek posiadać 
aktualne świadectwo szczepień ochronnych, a w przypadku psów - kaganiec i smycz.  

Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania po swoich zwierzętach. 
9. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia 

lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy 
oraz winy odwiedzających go osób. 

10.  Kategorycznie zabrania się palenia ognisk.  

 

 



 

§4  

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU 

 

1. Goście mogą korzystać z urządzeń elektrycznych i komunalnych oraz ze sprzętu.  
Urządzeń i sprzętu można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. 

2. Zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych (kuchenka, lodówka, klimatyzacja itp.), 
które nie są standardowo przeznaczone do biwakowania. Zabrania się używania urządzeń 
grzejących, farelek. 

3.  Mycie naczyń i pranie odzieży może odbywać się jedynie w specjalnie do tego 
przeznaczonych pomieszczeniach. 

4. Na terenie obiektu zabronione jest mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp. 
5.  Umywalki, koryta, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób, 

odpowiadający ich przeznaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia 
sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy goście kempingu. 

6.  Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje 
wyłącznie uprawniony do tego pracownik obiektu   

  

§5   

 

PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIA 

CAMPINGU 

 

1. Pole namiotowe nie jest strzeżone.  
2. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste 

pozostawione na terenie obiektu.  

3. Pracownicy obiektu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia 
przedmiotów będących własnością gościa, jak również nie odpowiadają za wypadki  

lub obrażenia powstałe z winy gości.  

 

 

 



§6  

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1.   Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci.  
2. Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie obiektu. 

3.  Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.  Goście 

 są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.  
4. Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących  

się na terenie obiektu. 

 

§9 

KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD PORZĄDKU  
NA TERENIA OBIEKTU  

 

1.  Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 
2.  W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie 
przez jednego z gości, administrator obiektu może odmówić mu dalszego pobytu na terenie 

obiektu.  

3. Pozostałych informacji udziela pracownik obiektu.   

4. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać  
z pracownikiem obiektu.  

5. Każdy kto bez wiedzy i zgody obsługi obiektu udostępnia energię elektryczną osobom,  
które energii nie wykupiły może zostać przez kierownictwo pola wydalony bez zwrotu opłaty  
za niewykorzystany pobyt. 

  

   

 

 

 


