REGULAMIN CAMPER STREFY

I. ZASADY OGÓLNE
1.

Administratorem miejsc parkingowych dla camperów i przyczep campingowych zwanych dalej
Camper Strefą jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, ul. Warszawska 52.

2. Klienci przebywający na terenie Camper Strefy zobowiązani są do stosowania zasad
bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku oraz przestrzegania obowiązujących na jego terenie
regulaminów oraz przepisów przeciwpożarowych.
3.

Klienci rozpoczynający pobyt na terenie Camper Strefy zgłaszają się niezwłocznie do Punktu
Obsługi Klienta w celu dopełnienia formalności meldunkowych oraz dokonania stosownych
opłat. Bez wypełnienia tego obowiązku pobyt w Camper Strefie jest zabroniony.

4.

Zameldowanie

5.

Zamiar przedłużenia pobytu ponad uprzednio ustalony termin należy zgłosić możliwie jak
najszybciej w Punkcie Obsługi Klienta i będzie on możliwy po akceptacji administratora Camper
Strefy.

6.

Obiekt może odmówić przyjęcia Klientów, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli
regulamin, wyrządzili szkody osobowe bądź w mieniu campingu, pracowników lub innych osób
przebywających na terenie obiektu Termy Mszczonów.

7.

Klienci będący pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących
się agresywnie, wulgarnie, zakłócający spokój, łamiący regulamin mogą nie być wpuszczeni
lub zostać usunięci z terenu obiektu Termy Mszczonów bez prawa do zwrotu poniesionych
wcześniej opłat oraz jakiegokolwiek odszkodowania.

jest

możliwe

od

godziny

12:00

do

godziny

18:00.

II.

POBYT I TROSKA O MIENIE

1.

Klienci zobowiązani są do zawiadomienia pracownika obiektu o wystąpieniu szkody bądź
o zauważonej usterce niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2.

Klienci przebywający na Campingu ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych oraz infrastruktury, powstałe z ich
winy lub odwiedzających ich osób.

3.

Nieczystości i odpadki należy segregować i wynosić do odpowiednich pojemników znajdujących
się na terenie Camper Strefy. Kończąc pobyt, Klienci zobowiązani są zostawić miejsce czyste
i w stanie nienaruszonym.

4.

Miejsce zrzutu ścieków wskazuje obsługa Kompleksu. Zrzut nieczystości możliwy jest od godziny
8:00 do godziny 9:00 oraz od godziny 20:00 do godziny 21:00.

5.

Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest rozpalanie ognisk na Terenie
Kompleksu. Administrator dopuszcza możliwość używania grilla przenośnego wyłącznie
w wyznaczonym miejscu. Turyści używający grilla ponoszą pełną odpowiedzialność
za ewentualne zaprószenia ognia oraz za wszystkie wynikłe straty.

6.

Rodzice albo opiekunowie dzieci i osób niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność za ich
bezpieczeństwo oraz wszelkie skutki działań swoich podopiecznych. Dzieci do lat 10 nie można
pozostawiać bez opieki.

7.

Pobyt w Camper Strefie z psem jest warunkowo dozwolony przy posiadaniu ważnego
świadectwa szczepień, kagańca oraz smyczy. Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania
po nich odchodów. Obecność psów lub innych zwierząt nie może zakłócać oraz utrudniać
wypoczynku innym Turystom. Ponadto obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren
basenowy.

8.

Samochody oraz inne pojazdy można parkować na terenie Camper Strefy w oznaczonych
miejscach. Stanowisko dla samochodu, przyczepy campingowej i kampera każdorazowo
wskazuje pracownik obiektu.

9.

Parking na terenie Kompleksu jest niestrzeżony. W godzinach 21:30 – 7:00 zamykana jest brama
zewnętrzna, a otwarta pozostaje furtka wejściowa.

10. Obiekt Termy Mszczonów nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w samochodach,
przyczepach campingowych lub kamperach rzeczy wartościowe.
11. Przedmioty pozostawione przez Klientów zostaną przechowane przez okres 2 tygodni od ich
wyjazdu.

