
REGULAMIN REZERWACJI  GLAMPINGU DIMBO-KRYNICA ZDRÓJ 
 

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 
1. Regulamin obowiązuje na terenie glampingu i dotyczy wszystkich osób w nim 

przebywających 

2. Regulamin GLAMPINGU DIMBO-KRYNICA ZDRÓJ , określa zasady świadczenia 

usług, odpowiedzialności oraz przebywania i jest integralną częścią umowy, do której 

 zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji wraz z zapłatą całej należności za 

pobyt. Dokonując w/w czynności gość potwierdza, iż zapoznał się w pełni oraz akceptuje 

warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

3. Regulamin jest dostępny w każdym namiocie oraz na stronie internetowej  

https://www.dimbo.pl/polska-lato/camper-park/dokumenty-do-pobrania/ 

§ 2. DOBA HOTELOWA 

 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy o godzinie 10.00 dnia 

następnego. 

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK 
 

1. Po dokonaniu rezerwacji klient  jest zobowiązany do dokonania przelewu zadatku w 

wysokości 30% całego pobytu. Pozostała kwota płatna jest  na miejscu w dniu przyjazdu. 

2. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto do 3 dni od dokonania rezerwacji zastrzegamy sobie 

prawo do sprzedaży terminu pobytu w namiocie innej osobie i anulowania rezerwacji. 

3. Gość nie może przekazywać namiotu osobom trzecim. 

4. Osoby które nie są uwzględnione w rezerwacji, nie mogą przebywać  na terenie 

glampingu .Za każdą dodatkową osobę wprowadzoną na obiekt bez wcześniejszego 

uzgodnienia jest dodatkowa opłata w wysokości 200 zł/osoba. 

5. W przypadku nie przybycia gościa do obiektu nie zwracamy kwoty wpłaconego 

zadatku. 

6. Przyjazd najemcy jest możliwy w godzinach 15.00-20:00. W przypadku innych godzin 

przyjazdu należy poinformować o tym wynajmującego telefonicznie lub mailowo.  

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GLAMPING DIMBO-KRYNICA ZDRÓJ 

 

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych 

przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 

kodeksu cywilnego o ile strony nie postanowiły inaczej. 



2. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży. 

4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego 

pojazdu należącego do gościa. 

5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz inne wywołanie przez 

żywioły lub zwierzęta 

5. Z zastrzeżeniem dozwolonym przez przepisy prawa obiekt nie ponosi 

odpowiedzialności za korzystanie z infrastruktury obiektu niezgodnie z  przeznaczeniem i 

wbrew regulaminowi (w szczególności wszelkie zdarzenia będących pod wpływem 

środków odurzających) 

 § 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA 

 

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 

zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z 

winy osób wspólnie przebywających. 

3. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia gościa za wyrządzone szkody stwierdzone 

po jego wyjeździe i ma prawo wystąpić od gościa o finansowe odszkodowanie. 

4. Z chwilą  wystąpienia usterek lub uszkodzeń namiotu, gość jest zobowiązany 

poinformować o tym telefonicznie 518074043 

5. Ze względów bezpieczeństwa, gość opuszczający obiekt powinien każdorazowo 

sprawdzić urządzenia elektryczne, wyłączyć je z prądu, zamknąć zasłony namiotu . 

6. Na terenie Obiektu dzieci w wieku poniżej 18 lat powinny znajdować się pod stałym 

nadzorem opiekunów 

§ 6. CISZA NOCNA 

1.Cisza nocna obowiązuje 23.00-7.00 

§ 7. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

1. W obiektach akceptujemy pobyt zwierząt  Opłata za pobyt jednego psa wynosi 80 zł za 

dobę. Płatność następuje na terenie obiektu w dniu przyjazdu w formie gotówki. 

2. W namiotach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie 

naruszenia zakazu gość zostanie obciążony kwotą 500zł. 



3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem 

środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie 

zgłoszony na policję a gość będzie musiał niezwłocznie opuścić teren bez prawa zwrotu 

kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie. 

6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie całego obiektu, powodowania 

nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, 

szkodzą czy irytują pozostałych gości obiektu. 

7. W dostępnej mini kuchni w namiocie jest całkowity zakaz smażenia ryb oraz innych 

dań  w głębokim oleju, które mogłyby spowodować powstanie trwałych, trudnych do 

usunięcia zapachów w namiocie. W przypadku złamania zakazu gość zostanie obciążony 

karą w wysokości 1000 zł, która stanowi koszt profesjonalnego czyszczenia i usuwania 

zapachów. 

 


