
REGULAMIN CAMPINGU

ZAMELDOWANIE: 

Po przyjeździe wszyscy Goście zobowiązani są do wypełnienia "KARTY MELDUNKOWEJ" i zostawienia swoich dokumentów w recepcji. Każdy otrzyma

swoją osobistą bransoletkę identyfikacyjną, która musi być noszona podczas całego pobytu.
- Pobyt na terenie campingu zawsze oznacza akceptację regulaminu przez wszystkie osoby i każda osoba przebywająca na campingu oświadcza iż zapoznała

się z regulaminem i będzie go przestzregać pod każdym względem.

Zarząd campingu może zmienić postanowienia regulaminu w każdym momencie.

- Wszystkie dzieci muszą przebywać pod opieką rodziców, lub opiekunów prawnych odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

- Osoby przebywające na terenie campingu bez zezwolenia, będą zgłaszane na Policję jako osoby dokonujące włamania zgodnie z włoskim prawem art. 614. 

Każdy kto łamie postanowienia niniejszego regulaminu będzie  bezzwłocznie musiał opuścić teren campingu.

- Recepcja jest czynna od 8:00 do 22:00. Miejsce pobytu gości na terenie campingu zostanie przydzielone przez pracowników campingu. W razie chęci zmiany

miejsca pobytu na terenie campingu, należy niezwłocznie poinformować pracowników campingu i otrzymać od nich zgodę na takie przemieszczenie. To samo

tyczy się chęci przedłużenia czasu pobytu.

CISZA NOCNA:
- Brama wjazdowa na teren camping jest zamknięta codziennie w godzinach od 14.00 do 16.00 i w nocy od 24.00 do 7.30.

- Głośne zachowanie, poruszanie się samochodami, motocyklami, rozkładanie i składanie namiotów, głośne słuchanie radia czy TV, mycie naczyń jest zakazane

podczas powyższych godzin – w związku z tym, wszyscy goście proszeni są o planowanie przyjazdów i odjazdów z wyprzedzeniem.

ROWERY:
Korzystanie z rowerów na terenie campingu może się odbywać tylko poza powyższymi godzinami i należy zachować bezpieczną prędkość. 

PARCELE:

Miejsce w parcelach jest ograniczone i wszelkie urządzenia, łącznie z samochodem powinny być trzymane wewnątrz, z wyjątkiem specjalnych uzgodnień z

pracownikami campingu. Wewnątrz parceli może znajdować się: jeden samochód + przyczepa; jeden samochód lub jeden motocykl + jeden namiot; jeden

kamper. Wszelkie dodatkowe przedmioty będą traktowane jako dodatkowe i podlegają opłatą dodatkowym. 

Podłączany prąd elektryczny ma moc max 6A i mogą go podłączać tylko pracownicy campingu. Zakazane jest samodzielne ingerowanie i podłączanie prądu

na własną rekę.

Kable do połączeń elektrycznych dozwolone są tylko ognioodporne, beż łączeń i zgodne z EWG.

WYPOSAŻENIE CAMPINGU:
- Korzystanie z wyposażenia camping jest dozwolone tylko i wyłącznie w trakcie dozwolonych godzin, w szczególności: Miejsca do mycia naczyń będą otwierane

częściowo w zależności od ilości osób odwiedzających camping

- Korzystanie z basenów – należy przestrzegać regulaminu umieszczonego na wejściu na basen 

- Wszyscy goście powinny zachować rozsądek podczas korzystania z wyposarzenia campingu, w szczególności z urządzeń przeznaczonych do mycia nac-

zyń.

- Rodzice proszeni są nadzorowanie korzystania przez dzieci z wyposarzenia campingu i będą pociągnięci do odpowiedzialności, jeżeli dziecko cokolwiek zep-

suje.

ZWIERZĘTA:
- Zwierzęta są dozwolone na camping tylko po otrzymaniu zezwolenia od pracowników campingu i mogą być trzymane tylko w wyznaczonych miejscach na te-

renie campingu.

- Właściciel zwierzaka musi dbać o jego higienę tylko poza terenem campingu jeżeli mowa o ich codziennej toalecie i zwierzę musi być obowiązkowo trzymane

na smyczy.

- Zwierzęta muszą obowiązkowo posiadać  książeczkę zdrowia i szczepień, a właściciele we własnym zakresie muszą posiadać łopatki i worki do sprzątania

po Swoim pupilu i zadbać o to aby zwierzęta nie przeszkadzały innym gościom w wypoczynku.

- Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie basenu, plaży i placu zabaw.

ŚRODOWISKO NATURALNE:
- Zakazane jest niszczenie wszelkich roślin na terenie campingu, wylewanie wrzącej wody lub środków chemicznych na rośliny, przywiązywanie sznurków, za-

wieszanie wiaderek na drzewach lub rozpalanie ognia bez odpowiedniego sprzętu – camping zastrzega sobie prawo do zakazania rozpalania ogniska lub grilla

podczas niedogodnych warunków atmosferycznych.

- Zakazane jest okopywanie miejsc pod namiot, lub ustawianie płotków oddzielających „swoje” miejsce. 

- Goście muszą posiadać swoje własne suszarki na pranie.

- Mycie naczyń dozwolone jest tylko w specjalnie przeznaczonych do tego celu umywalkach uwzględniając oszczędność wody.

- Przesegregowane wcześniej śmieci powinny być wyrzucone od odpowiednich pojemników, które znajdują się na terenie campingu.

GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY NASZYCH GOŚCI:
- Odwiedziny gości, są możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu i okazaniu dokumentów tożsamości w recepcji camping. Po 1 godzinie nastaje obowiązek

opłacenia pobytu zgodnie z cennikiem campingu

- Goście campingu są odpowiedzialni za zachowanie swoich gości.

BEZPIECZEŃSTWO:
- Informujemy wszystkich gości, iż na terenie camping funkcjonuje system kamer TVCC. Nagrywanie i przetwarzanie danych odbywać się będzie w zgodnie z

prawem art. 13 196/03 

- Pracownicy campingu muszą być niezwłocznie powiadomieni w przypadku wystąpienia jakichkolwiek infekcji.

- Nieprzyzwoite zachowanie jest zakazane.

Niniejszy regulamin jest wręczany gościom w dniu przyjazdu i dodatkowo ogólnodostępny dla wszystkich przy wejściu na teren campingu. 

Pracownicy campingu są upoważnieni do egzekwowania przez gości respektowania zapisów regulaminu i przekazywania informacji zarządowi campingu o

osobach, które go nie przestrzegają. Zarząd campingu podejmuje decyzję, czy osoby nieprzestrzegające regulaminu i a ich zachowanie daleko odbiega od

zasad życia w harmonii i poszanowania innych urlopowiczów będą musiały opuścić camping.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Camping nie bierze odpowiedzialności za opóźnione dostawy swoich dostawców, awarię sprzętu lub innych zdarzeń na które camping nie ma wpływu. Klienci
pod żadnym względem nie mogą oczekiwać rabatów spowodowanych brakiem udogodnień jakie mogą wystąpić podczas pobytu. Dodatkowo camping nie
bierze odpowiedzialności za straty spowodowane przez innych gości, złą atmosferę, klęski żywiołowe, epidemie, choroby lub kradzież rzeczy nie umieszczonych

w sejfie.  


