REGULAMIN
CAMPING „MARINA PUŁAWY”

1. Administratorem campingu „MARINA PUŁAWY”, zlokalizowanego przy ul. Portowej w
Puławach jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2. Przybywający na teren campingu zobowiązani są dokonać formalności
meldunkowych w recepcji oraz z góry uregulować należności z tym związane.
Otrzymany rachunek i identyfikator należy zachować do końca pobytu.
3. Recepcja campingu czynna jest w godzinach 9.00-22.00.
4. Miejsce campingowe przydzielane jest przez pracownika campingu.
5. Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 15.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się
o godz. 14.00 w dniu wyjazdu.
6. Po upływie doby noclegowej korzystający z campingu mają obowiązek zgłosić swój
wyjazd.
7. Przed opuszczeniem terenu campingu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie
miejsce oraz wynieść śmieci do pojemników na odpady.
8. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie oraz otoczenie ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
9. Na terenie campingu zameldowani goście bezpłatnie mają do dyspozycji:
- ujęcie wody,
- kosze na śmieci,
- oświetlone pole campingowe,
- zespoły sanitariatów: toalety, prysznice, umywalki, ciepłą i zimną wodę, itp.
10. Na terenie campingu zameldowani goście odpłatnie mają do dyspozycji:
- dostęp do energii elektrycznej,
- parking,
- kajaki, łodzie, rowery.
11. Na terenie campingu zabrania się:
- wycinania krzewów, kopania dołów i rowów,
- zaśmiecania i zanieczyszczania terenu pola campingowego,
- palenia ognisk,
- niszczenia urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się na terenie pola
campingowego,
- uciążliwego grillowania i zadymiania sąsiednich miejsc campingowych.
12. Obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.
13. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień
swojego czworonoga a właściciele psów do wyprowadzania ich wyłącznie na smyczy.
14. Pracownicy campingu nie odpowiadają za zgubione lub skradzione wartościowe
przedmioty pozostawione na terenie campingu oraz za ewentualne zniszczenie,
uszkodzenie lub kradzież przedmiotów pozostawionych na terenie campingu bez
opieki.
15. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszelkie informacje
należy kierować do obsługi campingu.

16. Na terenie campingu goście zobowiązani są do przestrzegania kultury osobistej oraz
zasad współżycia społecznego.
17. Każda osoba przebywająca na terenie campingu obowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego regulaminu.
18. W przypadku niezastosowania się do poleceń obsługi oraz niniejszego regulaminu,
obsługa campingu ma prawo do natychmiastowego usunięcia osób
nieprzestrzegających regulaminu bez możliwości zwrotu pieniędzy.
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