
Regulamin Camper Park Czarny Potok 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Pole Biwakowe jest miejscem odpoczynku. Odpoczywający dbają o spokój własny 
i innych wczasowiczów. 

 Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje Administrator. 

 Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych oraz uregulować 

należność za cały okres pobytu. 

 Na terenie ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane w obiekcie oraz osoby użytkujące tor 

summertubingowy 

 

2. ZASADY POBYTU 

Cisza nocna obowiązuje 23:00 – 7:00 

 W przypadku zakłócenia ciszy nocnej lub innych zdarzeń należy bezpośrednio powiadomić w 

pierwszej kolejności Administratora posesji, on ustala czy należy wezwać odpowiednie służby, 

policję lub służby porządkowe. 

 Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności 
zabrania się: 

- wyrzucania niedopałków na terenie Pola Campingowego  i lasu 
- rozpalania ogniska na terenie ośrodka poza miejscem do tego przeznaczonym 
- używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną – wiatrówką 

 W przypadku pogorszenia się pogody Administrator Pola Campingowego może nakazać zmianę 

miejsca ustawienia namiotu, przyczep kempingowych, pojazdów samochodowych. 

 W przypadku niezastosowania się do zaleceń Administratora Pola Campingowego, za szkody 

spowodowane przebywaniem w miejscach niewłaściwych odpowiada biwakowicz. 

Osoby nie stosujące się do powyższego regulaminu będą wypraszane bez zwrotu opłaty za niewykorzystany 

pobyt. 

 

3. CZAS POBYTU 

 Doba pobytowa na terenie pola namiotowego/campingowego trwa do godziny 11:00 w dniu 

wyjazdu. 

 Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 11:00 

Nieopuszczenie pola namiotowego/campingowego do godziny 11:00 powoduje automatyczne naliczenie 

opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, a do godziny 16:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% 

stawki podstawowej. 

4. PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 Każdy przebywający na terenie Pola Biwakowego winien dbać o porządek i ład wokół swojego 

miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.  

 Zabrania się korzystania z radio- i TV-odbiorników, rozmów i śpiewania, które mogą stwarzać hałas 

na terenie campingu 



 Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na torze summertubingowym  winny 

obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Za zwierzę przebywające na terenie pola campingowego  odpowiada jego właściciel. Właściciele 

zwierząt przebywających na terenie pola są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości 

oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Psy mają być na 

smyczy. 

 Na terenie obiektu  zabrania się: 

- zanieczyszczania gleby i wód, zaśmiecania, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych 

roślin, niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i 

tablic, 

- hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających 

wszczęcia alarmu 

 

5. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW 

 Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych . 

 Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 W przypadku skrócenia pobytu ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku. 

 Pole Kempingowe nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, 

biżuteria, sprzęt, itp.) należące do biwakowców. 

 Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody zdrowotne wyrządzone na terenie Pola 

Kempingowego, biwakowiczu dbaj o swoje zdrowie. 

 Administrator Pola Kempingowego  nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na jego 

terenie  przez drzewostan oraz szkody powstałe w wyniku wiatrołomów, wywrotów, pożarów 

leśnych. 

 Osoby rażąco naruszające wskazania niniejszego regulaminu oraz osoby nietrzeźwe Administrator 

ma prawo usunąć z terenu Pola Kempingowego bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt. 

 Kemping może odmówić przyjęcia turystów , którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli 

regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, turystów lub szkodę na osobie 

turysty, pracownika campingu lub innych osób przebywających na kempingu 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 kempingu w 

sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięci z campingu bez prawa do jakiegokolwiek 

zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań. 

Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z 

Administratorem. 

Skargi, wnioski, i życzenia można zgłaszać u Administratora. 

Życzymy udanego wypoczynku ! 


