
 
 

REGULAMIN KEMPINGU 

„Zielona Dolina” 
 

I. Przyjazd i wyjazd gości: 

1. Recepcja kempingu czynna jest codziennie w godzinach 09.00 do 20.00 

2. Doba pobytowa na kempingu trwa od 14.00 do 12.00 dnia następnego. 

3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 07.00 dnia następnego. 

4. Brama wjazdowa będzie zamknięta w godz. 23.00 do 07.00 dnia następnego. 

5. Dzień (dotyczy wypożyczalni kajaków) trwa do godz. 20.00. 

6. Wjazd i pobyt na kempingu jest powiązany z przyjęciem i akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

 

II. Korzystanie z urządzeń technicznych i sprzętu: 

1. Turysta ma prawo do przebywania na kempingu i korzystania ze wszelkich świadczeń 

i usług przewidzianych w zawartej i uiszczonej opłacie pobytowej. Urządzeń i sprzętu 

można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem i na własną 

odpowiedzialność.  

2. Mycie naczyń może odbywać się jedynie w miejscach oznaczonych do tego celu, 

obowiązuje zakaz kąpania zwierząt w sanitariatach. 

3. Umywalki, 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. 

4. Racjonalne korzystanie z wody pitnej w trakcie mycia i kąpieli. 

 

III. Korzystanie z kempingu: 

1. Turysta ma obowiązek podporządkować się regulaminowi kempingu, dbać o czystość 

na terenie swojego biwakowania i użytkowanych urządzeń oraz nie zakłócać ciszy 

nocnej i spokoju innym turystom korzystającym z kempingu. 

2. Turysta zameldowany na kempingu otrzymuje Kartę Pobytu, którą w czasie jego 

biwakowania winien zachować do kontroli. 

3. Turysta zmotoryzowany otrzymuje Kartę Wjazdową, którą  należy umieścić w lewym 

dolnym rogu przedniej szyby samochodu – miejsce postoju wskazuje obsługa 

kempingu. 

4. Turysta, po przybyciu na kemping, ma obowiązek dopełnić formalności 

meldunkowych i podporządkować się decyzji o zlokalizowaniu jego miejsca pobytu. 

5. Opłata za cały pobyt uiszczana jest w chwili przyjazdu. 

6. Za wykupiony i niewykorzystany pobyt nie udziela się zwrotu gotówki. 

7. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, którzy są za nie 

bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw i 

usług na kempingu musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich 

dorosłych. Kemping nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. 



 
8. Odwiedzający i goście mogą przebywać na terenie kempingu od godz.8.00 do godz. 

22.00, jeśli zostało to uprzednio zgłoszone w recepcji i stosować się do niniejszego 

regulaminu. 

9. Poruszanie się po terenie kempingu przez turystę pojazdem mechanicznym 

zobowiązuje go do zachowania szczególnej ostrożności – dopuszczalna prędkość na 

całym kempingu wynosi 5 km/h. 

10. Turysta jest zobowiązany przestrzegać przepisy BHP i przeciwpożarowe. Ze względu 

na bezpieczeństwo przeciwpożarowe dopuszcza się palenie otwartego ognia wyłącznie 

w miejscach do tego wyznaczonych i po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji. 

11. Turysta ma prawo posiadać na kempingu zwierzęta pod warunkiem zachowania 

stosownej higieny (sprzątanie po zwierzętach) oraz posiadania świadectw 

obowiązujących szczepień ochronnych. Zwierzęta agresywne powinny być trzymane 

na smyczy i wyprowadzane w kagańcu. 

12. Na terenie kempingu zabronione jest: kąpanie się w rzece/stawie/rowie; używania 

butli gazowych w namiocie; wnoszenia na teren kempingu łatwopalnych paliw, 

środków wybuchowych itp.; kopanie dołów w miejscu na namiot lub kamper; 

pozostawiania odpadów na polach namiotowo-kempingowych zamiast w koszach na 

śmieci do tego przeznaczonych; wylewania wszelkiego rodzaju płynów na teren 

ośrodka (oprócz wody); mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp. 

 

IV. Konsekwencje nieprzestrzegania zasad porządku na terenie kempingu: 

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia przez turystę (powstałe z jego 

winy lub winy odwiedzających go osób) mienia kempingu, ponosi on 

odpowiedzialność materialną. 

2. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego przez 

zakłócenie spokoju, nadużywanie alkoholu itp., może pozbawić turystę możliwości 

dalszego pobytu na kempingu. 

3. Kemping ma prawo odmówić przyjęcia osoby nietrzeźwej lub osoby która podczas 

poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin kempingu wyrządzając szkodę w 

mieniu kempingu, gości lub szkodę na osobie gościa, personelu kempingu albo też w 

inny sposób zakłóciła spokój pobytu gości lub funkcjonowania kempingu. 

4. W razie nie zapłacenia rachunku, zgodnie z art. 670 ust.1 Kodeksu Cywilnego, 

przyczepa kempingowa lub namiot zostaną zatrzymane na kempingu do chwili 

uiszczenia całej kwoty, obejmującej również dodatkową opłatę naliczoną za 

zajmowanie miejsca. 

 

V. Przechowywanie przedmiotów osobistych: 

1. Kemping zapewnia bezpieczne przechowywanie wartościowych rzeczy 

zdeponowanych w recepcji. 

2. Kemping nie jest odpowiedzialny za ewentualne zagubienie lub kradzież 

wartościowych przedmiotów, które nie zostały złożone do depozytu. 

 

Życzymy miłego pobytu. 


