REGULAMIN KEMPINGU ,,MOLO”

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Postanowienia Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich Gości kempingu,
określają zasady Ich zachowań oraz sposób korzystania z udostępnionych
urządzeń technicznych i sprzętu.
II. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI
1. Niezwłocznie po przybyciu, Gość zobowiązany jest do zameldowania się w recepcji
kempingu przedkładając swój dowód tożsamości oraz podania ilości Osób z Nim
przybyłych.
2. Opłata za cały czas pobytu uiszczana jest w całości do dnia wyjazdu.
Za opłacone koszty pobytu, na życzenie Gościa wystawia się Fakturę VAT.
3. Za wykupiony a niewykorzystany pobyt nie udziela się zwrotu wpłaconej należności,
chyba że niewykorzystanie pobytu związane jest ze zdarzeniami losowymi
zaistniałymi po stronie Gościa.
4. Osoby Odwiedzające Gości należy zgłosić w recepcji kempingu, a ich pozostawanie
na terenie kempingu po godz. 23:00 możliwe jest po dokonaniu opłaty w wysokości
jak za 1 dobę pobytową. W przypadku braku zgłoszenia

bądź (i) braku opłaty

Osoby Odwiedzającej, kemping naliczy taką opłatę w wysokości jak wyżej.
5. Zarejestrowani Goście otrzymują tzw. Kartę Wjazdową, którą należy umieścić
w widocznym miejscu przedniej szyby samochodu.
III. KORZYSTANIE Z KEMPINGU
1. Numer parceli kempingu uzgadnia się z personelem recepcji.
2. Zabrania się zmiany numeru parceli bez uprzedniego uzgodnienia z personelem
recepcji.
3. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem rodziców lub ich opiekunów.

Korzystanie przez dzieci ze sprzętów, placu zabaw itp. może odbywać się wyłącznie
pod nadzorem osób wyżej wymienionych.
Za ewentualne urazy, uszkodzenia ciała itp. dzieci – w razie nie zastosowania się
do wyżej opisanych warunków, kemping nie odpowiada.
4. Zabronione jest parkowanie pojazdów na drogach wewnętrznych kempingu.
5. Na terenie kempingu obowiązuje prędkość poruszania się pojazdami dostosowana
do konkretnych warunków i sytuacji, nie większa niż 20 km/h.
6. Przed opuszczeniem kempingu Gość jest obowiązany do pozostawienia miejsca
swego pobytu w stanie ogólnego ładu i porządku.
IV. KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU
1. Goście mogą korzystać z wszelkich urządzeń oraz ze sprzętu znajdującego się na
terenie kempingu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
2. Mycie naczyń i pranie odzieży może odbywać się jedynie w specjalnie do tego
wyznaczonych miejscach.
3. Na terenie kempingu zabronione jest mycie samochodów, wymiana oleju
w pojeździe itp.
4. Umywalki, prysznice, pisuary i WC mogą być użytkowane jedynie w sposób zgodny
z ich przeznaczeniem.
5. Wszelkie usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi kempingu.

V. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIE KEMPINGU
1. Gość, osoby z Nim przybyłe, Odwiedzający, obowiązani są do należytej troski i
dbałości o własne mienie znajdujące się na terenie kempingu.
2. Kemping nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty wartościowe i
rzeczy osobiste pozostawione na jego terenie.
3. Kemping nie odpowiada za wypadki lub obrażenia ciała powstałe nie z wyłącznej
winy kempingu.
VI. OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Do gromadzenia śmieci i odpadów przeznaczone są wyłącznie opisane pojemniki
(segregacja odpadów) oraz kosze.
2. Na terenie kempingu obowiązuje dbałość o substancję przyrodniczą.

VII. PORZĄDEK I SPOKÓJ
1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 6:00.
2. Zabrania się:
◦ rozpalania - poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, ognisk,
◦ instalowania dodatkowych urządzeń, instalacji, elementów małej architektury
bez uzgodnienia z personelem kempingu.
3. W obiektach ,,MOLO RESORT” mogą odbywać się do godz. 23:00 imprezy
okolicznościowe o podwyższonej akustyce.
VIII. POZOSTAŁE ZASADY
1. Na terenie kempingu i w jego pobliżu, psy (w kagańcach lub innych dopuszczonych
stosownymi przepisami zabezpieczeniach pyska) mogą przebywać pod właściwą –
adekwatną do temperamentu psa, kontrolą jego właściciela bądź opiekuna.
2. We wszystkich ważnych sprawach dotyczących pobytu na terenie kempingu,
pomocą służy jego personel.
IX. KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD REGULAMINU
1. W

przypadku

nieprzestrzegania

zapisów

niniejszego

regulaminu

Osoba

dopuszczająca się naruszeń, może zostać usunięta z terenu kempingu oraz zostać
zobowiązana – na rzecz kempingu, do finansowego pokrycia ewentualnych szkód.
W przypadku braku polubownego zakończenia sporu, kemping podejmował będzie
stosowne i adekwatne działania prawne.
Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji
rezerwacji oraz dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia
29.08.1997r. ,,o ochronie danych osobowych'' tekst jednolity
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Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku.

