
 

 

 

 

 

REGULAMIN KEMPINGU 

 

Witamy w Terra Park! 

Pozwól nam przemienić Twój pobyt na naszym kempingu w niezapomniane przeżycie! 

Poniżej znajdziesz szereg przydatnych informacji. 
Jeśli podczas pobytu na kempingu potrzebujesz informacji i pomocy, recepcja jest do Twojej 
dyspozycji przez całą dobę.  
 
Życzymy udanego pobytu. 
Terra Park 
 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KEMPINGU 

Drodzy Goście, aby Wasz pobyt był jak najbardziej przyjemny, uprzejmie prosimy o 
przestrzeganie wewnętrznego regulaminu kempingu.  

 

ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE GOŚCI KEMPINGU 

• Na terenie kempingu mogą przebywać tylko zarejestrowani goście. 

• Zameldowanie na kempingu odbywa się od 12:00 dla gości na parcelach, a od 16:00 

dla gości w domkach mobilnych i glampingach. 

• Wymeldowanie gości z kempingu odbywa się do 12:00 dla gości na parcelach oraz do 

10:00 dla gości w domkach mobilnych.  

• Goście kempingu proszeni są o noszenie przy sobie dokumentu meldunkowego i 

okazywanie go na żądanie obsługi kempingu. 

• Wjazd samochodami osobowymi jest możliwy tylko w godzinach 07:00 - 23:00, za 

pomocą karty otwierającej rampę, z której może korzystać tylko gość, który 

otrzymał ją podczas zameldowania na kempingu. Za uszkodzenie lub zgubienie 

karty pobierana jest opłata. 

• W przypadku pobytu na kempingu powyżej 2 godzin, należy pobyt opłacić przy 

wejściu. 

• Kalkulacji i zapłaty za wykorzystane usługi możesz dokonać w dniu wyjazdu, ale 

zalecamy zrobienie tego dzień wcześniej, aby uniknąć dłuższego oczekiwania. 

 

KORZYSTANIE Z PARCELI DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH 

• Parkowanie pojazdu kempingowego jest dozwolone tylko na parcelach do tego 

wyznaczonych. 

• Zabrania się samowolnej zmiany miejsca parkowania pojazdu kempingowego, bez 

zgody recepcji kempingu. 

• Miejsce ustawienia sprzętu kempingowego i parkowania pojazdu kempingowego 

ustala obsługa recepcji kempingu, w zależności od dostępnych parceli. 

• Żetony do pralek dostępne są w recepcji. 

• Zabrania się parkowania (na czas krótki i długo) pojazdów na drogach przejazdowych 

kempingu. 



• Na terenie kempingu zabronione jest mycie samochodów, wymiana olejów 

silnikowych w pojazdach itp. 

• Przed opuszczeniem kempingu, obowiązkiem gościa jest sprzątnięcie i przywrócenia 

do pierwotnego stanu parceli, na której obozował. 

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

• Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych (kuchenek, lodówek, 

klimatyzatorów itp.), które nie są standaryzowane do użytku na kempingu. 

• Zmywanie naczyń i pranie jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach. 

• Aby podłączyć lub odłączyć prąd na parceli, skontaktuj się z obsługą recepcji 

kempingu. Kontrolę sprawności instalacji elektrycznych wykonuje odpowiedzialny 

pracownik kempingu. Wadliwe instalacje elektryczne zostaną odłączone od sieci 

elektrycznej kempingu. 

• Goście proszeni są o niewynoszenie ręczników, pościeli ani leżaków z domków 

mobilnych / namiotów glampingowych na plażę.  

• Kontrola stanów magazynowych domków kempingowych i glampingów odbywa się w 

dniu wyjazdu, a wszelkie uszkodzenia lub braki podlegają sankcjom finansowym. 

 

PRZECHOWYWANIE RZECZY OSOBISTYCH 

• Gość kempingu ma obowiązek dbać o swoje mienie i dobytek na kempingu. 

• Goście w domkach mobilnych mają do dyspozycji sejf w jednostce zakwaterowania. 

Po opuszczeniu apartamentu prosimy o pozostawienie sejfu otwartego.  

• W przypadku znalezienia porzuconych lub zapomnianych przedmiotów prosimy o 

niezwłoczne przekazanie ich personelowi na recepcji. 

• Kemping nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone rzeczy, będące 

własnością gościa, a także za wypadki lub obrażenia na kempingu, które nastąpiły 

w wyniku osobistego zaniedbania gościa.  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA NA KEMPINGU 

• W przypadku odpadów stałych goście są zobowiązani do korzystania z pojemników 

na śmieci, dostępnych na kempingu. 

• Zabronione jest pozostawianie i wyrzucanie odpadów stałych w miejscach innych niż 



przeznaczone do tego pojemniki. 

• Goście są zobowiązani do utrzymywania porządku i czystości w miejscu w którym 

obozują. 

• Goście zobowiązani są do ochrony zieleni na terenie kempingu. 

• Goście zobowiązani są do dbania o czystość terenu, z którego korzystają. Pozostaw 

miejsce w węźle sanitarnym z którego korzystasz takim, jakim sam chciałbyś je 

znaleźć. 

• Surowo zabrania się wbijania gwoździ w drzewa lub uszkadzania ich w jakikolwiek 

inny sposób, wynoszenia żwiru z plaży, ogrodzenia terenu, na którym przebywasz 

oraz wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych na tym terenie. 

 

PORZĄDEK PUBLICZNY I CISZA NOCNA NA KEMPINGU 

• Goście zobowiązani są do poszanowania porządku publicznego i ciszy nocnej na 

kempingu. 

• Stawianie namiotów i markiz jest dozwolone od 07:00 do 22:00. 

• Prosimy nie hałasować, by nie przeszkadzać innym gościom, w tym także podczas 

korzystania z radia, telewizji i instrumentów muzycznych. Cisza nocna na 

kempingu obowiązuje od 23:00 do 07:00.  

• Cisza popołudniowa trwa od 13:00 do 15:00. Niezastosowanie się do tego przepisu 

wyklucza możliwość dalszego pobytu na kempingu. 

• Goście, którzy przyjeżdżają po godzinie 23:00 lub wracają w późnych godzinach 

nocnych, są zakwaterowani na parkingu kempingowym, po uprzednim 

powiadomieniu w recepcji kempingu. 

• Maksymalna prędkość pojazdów poruszających się po kempingu wynosi 20 km/h. 

Piesi na kempingu mają pierwszeństwo przed pojazdami drogowymi. 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

• W jednostkach zakwaterowania obowiązuje zakaz palenia. 

• Kemping wyposażony jest w sprzęt i środki gaśnicze, z których muszą korzystać 

wszyscy wczasowicze i ekipy interwencyjne straży pożarnej. 



• Ze względu na niebezpieczeństwo pożaru, otwarte ogniska są prawnie zabronione, a 

grillowanie jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach wspólnych na terenie 

kempingu 

• Zabrania się wnoszenia do obozu paliw łatwopalnych, materiałów wybuchowych itp. 

• W przypadku pożaru na kempingu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

obowiązkiem gościa jest przyłączenie się do zorganizowanego gaszenia. 

 

POZOSTAŁE ZASADY 

• Właściciele zwierząt są zobowiązani do ich rejestracji w recepcji, wraz z okazaniem 

karty szczepień. Właściciele zwierząt są zobowiązani do prowadzenie psów na 

smyczy i trzymania ich na uwięzi na terenie, na którym przebywają. Właściciele są 

zobowiązani do sprzątania po swoich zwierzętach. Nieprzestrzeganie tego punktu 

podlega sankcjom pieniężnym. 

• Odwiedziny dozwolone są tylko po dokonaniu prawidłowej rejestracji przy wejściu - 

recepcji. Na krótki pobyt na kempingu, goście zobowiązani są do pozostawienia 

ważnego dokumentu tożsamości przy wejściu, który zwracamy przy opuszczaniu 

kempingu. 

• Wszelkie uszkodzenia, awarie instalacji i wyposażenia oraz przypadki 

nieprzestrzegania regulaminu, gość zgłasza do personelu recepcji kempingu. 

 

KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU KEMPINGU 

• Gość kempingu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień 

niniejszego regulaminu. 

• W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów przewidzianych regulaminem 

kempingu, Administracja może wymówić zakwaterowanie na kempingu, gościowi 

który nie przestrzega zakazu. 

• W przypadku wymówienia noclegu, gość jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania 

za wyrządzone szkody. 

 



W celu uzyskania wszelkich innych informacji prosimy o kontakt z recepcją kempingu. 

 

Życzymy miłego pobytu na naszych kempingach. 

 

 

ZARZĄD KEMPINGU 


