REGULAMIN
CAMPINGU MASZOPERIA 2018
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Teren Campingu jest terenem prywatnym . Wejście na teren Campingu oznacza akceptację regulaminu .
00
00
Doba pobytowa na Campingu trwa od 14 do 12 dnia następnego.
00
00
Cisza nocna obowiązuje turystów w godzinach 23 do 6 . Z obowiązku tego zwolniona jest restauracja na
Campingu prowadząca działalność rozrywkową.
00
00
Recepcja Campingu czynna jest codziennie w godzinach 8 do 20
Po godzinach pracy recepcji z Campingu będą wypuszczane tylko te osoby i pojazdy, które uregulowały
wszystkie opłaty związane z pobytem na Campingu.
00
00
Brama wjazdowa na Camping będzie zamknięta dla wjazdu i wyjazdu pojazdów w godz. 23 do 6
00
00
Przerwa w dostawie ciepłej wody w sanitariatach planowana jest w godz. 23 do 6
W okresie od 1.05 do 20.06 oraz od 1.09 do 30.09 na Campingu czynny będzie tylko jeden sanitariat
Każdy turysta, po przybyciu na Camping, ma obowiązek dopełnienia formalności związane z pobytem na
Campingu oraz dokonania stosownych opłat.
Camping podzielony jest na Sektory i działki - miejsce biwakowania wskazują pracownicy Recepcji.
Namioty mogą być ustawiane wyłącznie w Sektorach C i N.
Opłata za cały pobyt uiszczana jest z góry w chwili przyjazdu. Za wykupiony i niewykorzystany pobyt
nie
udziela się zwrotu gotówki.
Na półwyspie helskim często wyłączany jest prąd oraz odnotowuje się bardzo silne wiatry i ulewne deszcze
powodujące uszkodzenia namiotów oraz okresowe zalania campingu. Sytuacje te traktowane jako działanie siły
wyższej nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń , anulowania pobytu lub ubiegania się o zwrot
kosztów .
Od wszystkich osób przebywających na Campingu powyżej 1 doby, pobierane są opłaty miejscowe w
wysokości określonej przez gminę Jastarnia .
Turysta jest zobowiązany podporządkować się regulaminowi Campingu, przestrzegać czystość na terenie
swojego biwakowania oraz nie zakłócania ciszy nocnej i spokoju innym turystom korzystającym z Campingu.
Po zakończeniu pobytu turysta zobowiązany jest pozostawić swoje miejsce biwakowania w takim stanie w jakim
je zastał - wszystkie doły i rowy powstałe przy okopywaniu namiotów i przedsionków muszą być zniwelowane a
śmiecie po segregacji wyniesione do pojemników.
Turysta zmotoryzowany otrzymuje Kartę Wjazdową, którą należy umieścić w prawym dolnym rogu przedniej
szyby samochodu . Camping nie prowadzi rezerwacji miejsc parkingowych. Na terenie Campingu obowiązuje
ograniczenie prędkości do 5 km/h .
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub opiekunów. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu,
parku zabaw i usług na Campingu musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych.
Dyrekcja Campingu zwolniona jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
00
00
Osoby nie zameldowane na Campingu mogą przebywać na jego terenie w godzinach
od 8 do 23 .
00
00
Przebywanie gości w godz. 23 do 8 wymaga rejestracji w Recepcji do godz. 20.00.
Camping znajduje się w obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz Natura 2000 , dlatego na terenie
Campingu obowiązują turystę przepisy dotyczące tych obszarów. Zabronione jest między innymi : niszczenie
wydm , palenie ognisk , wycinanie drzew oraz odprowadzanie ścieków z przyczep campingowych do gruntu .
Nie przestrzeganie tych wymogów stanowić będzie ciężkie naruszenie zasad regulaminu .
Turysta ma prawo posiadać na Campingu zwierzęta pod warunkiem zachowania stosownej higieny oraz
posiadania świadectw obowiązujących szczepień ochronnych. Zwierzęta nie mają prawa swobodnego biegania
po Campingu. Zwierzęta agresywne muszą być trzymane na smyczy i wyprowadzane w kagańcu. Naruszenie
tych zasad skutkuje usunięciem zwierzęcia z Campingu.
Ze względów bezpieczeństwa p.poż. zabrania się zastawiania ciągów komunikacyjnych oraz grodzenia działek
i miejsc biwakowania łatwopalnymi płotami o wysokości powyżej 1,2m.
Na Campingu prowadzona jest segregacja „śmieci” w specjalnie do tego celu wyznaczonych pojemnikach i
miejscach. Od gości Campingu przyjmowane będą wyłącznie małogabarytowe śmieci segregowane związane z
ich pobytem na Campingu. Wszelkie inne śmieci o większym gabarycie (płoty , podesty , przedsionki , sztuczne
trawniki , stoły , itp. ) mają być wywożone z Campingu we własnym zakresie bądź wyrzucane do kontenera na
Campingu wyłącznie po dokonaniu stosowanych opłat w recepcji.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia przez turystę mienia Campingu, ponosi
on
odpowiedzialność materialną.
Na terenie Campingu zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez zgody właściciela
Campingu.
Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego przez zakłócenie spokoju lub
nadużywania alkoholu itp. , może pozbawić turystę możliwości dalszego pobytu na Campingu – do osób
wydalonych stosuje się pkt. 12 regulaminu.
Na Camping nie będą przyjmowane osoby nietrzeźwe oraz osób poniżej 16 lat pozostające bez opieki
upoważnionych osób dorosłych lub , które w przeszłości naruszyły regulamin Campingu.
W razie niezapłacenia rachunku, zgodnie z art. 670 ust.1 Kodeksu Cywilnego, przyczepa campingowa ,
samochód, namiot lub mienie zostaną zatrzymane na Campingu do chwili uiszczenia całej kwoty, obejmującej
również dodatkową opłatę naliczoną za przetrzymywanie miejsca.
Dyrekcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie , zalanie lub
kradzież przyczepy campingowej, kampera, namiotu, samochodu i zawartych w nich przedmiotów lub innych
dóbr przywiezionych przez Klienta na Camping. Dyrekcja nie jest odpowiedzialna za ewentualne zagubienie lub
kradzież wartościowych przedmiotów, które nie zostały złożone do depozytu.

