REGULAMIN CAMPINGU PLAŻA MIEJSKA UL. PARKOWA
1. Doba pobytowa na campingu trwa od godz. 14.00 do godz. 14.00 dnia następnego.
2. Camping gwarantuje turystom korzystanie z urządzeń o standardzie zgodnie z wymogami
kategorii obiektu i pobraną opłatą.
3. Personel campingu zapewnia turystom sprawną obsługę oraz informację o interesujących
właściwościach turystycznych i kulturalnych terenu.
4. Kierownik campingu udostępnia na żądanie turystów książkę życzeń, wniosków i zażaleń.
5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia przez turystę mienia campingu, kierownik
campingu egzekwuje od niego odpowiedzialność materialną.
6. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
7. Kierownik campingu ma prawo pozbawić turystę możliwości dalszego pobytu na campingu,
jeżeli naruszy on normy współżycia turystycznego przez zakłócanie spokoju lub nadużywanie
alkoholu.
8. Kierownik campingu ma prawo odmówić przyjęcia na camping osoby nietrzeźwej oraz osoby
poniżej 16 lat pozostającej bez opieki upoważnionych osób dorosłych.
9. Turysta po przybyciu na camping ma obowiązek dopełnienia formalności meldunkowych i
podporządkować się decyzji o zlokalizowaniu jego miejsca pobytu.
10. Turysta ma obowiązek podporządkować się regulaminu campingu, przestrzegać czystości na
terenie swojego biwakowania.
11. Poruszanie się na terenie campingu przez turystę pojazdem mechanicznym jest dopuszczalne
w przypadkach koniecznych i zobowiązuje go do zachowania specjalnej ostrożności.
12. Turysta jest zobowiązany go do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych
i przeciwpożarowych.
13. Turysta ma prawo do niezakłóconego przebywania na campingu i korzystania z wszelkich
świadczeń i usług przewidzianych w danej kategorii obiektu i zawartych w uiszczonej opłacie.
14. Turysta ma prawo posiadać na campingu zwierzęta pod warunkiem zachowania zasad higieny,
posiadania świadectwa o dokonaniu obowiązujących szczepień i w przypadku psów trzymania
ich na smyczy.
15. Turysta ma prawo, po uprzednim poinformowaniu kierownik campingu, przyjmować w swoim
pomieszczeniu gości, którzy zobowiązani są opuścić camping przed godziną 22.00.
16. Telefony alarmowe:
a) Europejski Numer Alarmowy – 112
b) Policja – 997
c) Straż Pożarna – 998
d) Pogotowie Ratunkowe - 999

