
Aby zapewnić naszym Gościom przebywającym na terenie bazy spokojny i bezpieczny pobyt w naszym

obiekcie opracowaliśmy poniższy regulamin. Klient dokonujący rezerwacji, jednocześnie

akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu. 

1) Doby pobytowe trwają od godz.  16:00 pierwszego dnia  pobytu Gości(a)  do godz.  12.00 ostatniego dnia

pobytu (obiekty wynajmowane).

a) Od godz. 12:00 do godz. 12:00 dnia następnego pozostali goście.

2) Przyczepy wynajmowane są jedynie na turnusy tygodniowe od soboty do soboty zgodnie z wcześniejszą

rezerwacją.

3) Turysta  zameldowany  w  bazie  otrzymuje  Kartę  Pobytu,  którą  w  czasie  jego  trwania  winien  zachować

do  kontroli,  a  turysta  zmotoryzowany  dodatkowo  otrzymuje  Kartę  Wjazdową,  którą  należy  umieścić

w prawym dolnym rogu przedniej szyby samochodu oraz karty dostępu do obiektów sanitarnych.

4) Należność za cały pobyt wraz z opłatą klimatyczną i kaucją są regulowane w dniu przyjazdu.  Turysta

jest zobowiązany podporządkować się decyzji o zlokalizowaniu miejsca pobytu.

5)  Na terenie  całej  „Bazy Solar”  obowiązuje zachowanie ciszy nocnej  od godziny 23.00 do godziny 6.00.

Brama wjazdowa zostaje zamknięta w godzinach 23.00 do 6.00. W sytuacjach szczególnych prosimy zwracać

się do pracownika obsługującego bramę.

6) Goście zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić stanowisko / przyczepę w stanie nie pogorszonym wraz

z kompletnym wyposażeniem w godzinach pracy recepcji (10:00 – 20:00). Chęć wyjazdu poza godzinami

pracy recepcji należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem. 

7) Baza  nie  odpowiada  za  rzeczy  wartościowe  jak  i  sprzęt  sportowo  turystyczny  pozostawiony  na  terenie

obiektu bez opieki.

8) Osoby nie zameldowane/zgłoszone nie mogą przebywać na terenie bazy.

9) Zachowanie  gości  i  osób korzystających z  usług  obiektu  nie  powinno  zakłócać  spokojnego  pobytu

innych  gości. Zastrzegamy  możliwość  odmówienia  dalszego  świadczenia  usług  osobie,  która  narusza

tę zasadę.

10) Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia

przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.

11) Goście  są zobowiązani zawiadomić pracownika recepcji bazy o wystąpieniu szkody  niezwłocznie po jej

stwierdzeniu.

12) Kierownik  bazy  ma  prawo  pozbawić  turystę  możliwości  dalszego  pobytu  osoby  nie  przestrzegającej

regulaminu,  naruszającej  normy  współżycia  turystycznego  przez  zakłócanie  spokoju  lub  nadużywanie

alkoholu itp.

13) Kierownik bazy ma prawo odmówić przyjęcia na teren bazy osoby nietrzeźwej oraz osoby poniżej 18 roku

życia, pozostającej bez opieki upoważnionych osób dorosłych

14) Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w wynajętych przyczepach i domkach.

15) Liczba  osób  przebywająca  w  przyczepach i  biwakujących  namiotach  jest  ograniczona  do  liczby

zgłoszonej w procesie rezerwacji. Wszelkie dodatkowe osoby muszą zostać zgłoszone w recepcji.

16) Małoletnie dzieci mogą przebywać na terenie bazy i przystani wodnej tylko w obecności opiekunów

prawnych, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoich podopiecznych.



17) Turysta  ma  obowiązek  podporządkować  się  regulaminowi  bazy  jak  i  regulaminowi  przystani  wodnej,

przestrzegać czystości na terenie swojego biwakowania/zamieszkania, użytkowanych urządzeń i sanitariatów

oraz nie zakłócania spokoju innym turystom korzystającym z kempingu.

18) W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności losowych, wynajmujący zastrzega sobie

prawo  do  zmiany  zarezerwowanego  domku/przyczepy  na  inny  o  takiej  samej  klasie  lub  wyższej,  a  w

przypadku braku wolnych miejsc do anulowania rezerwacji.

19) Na terenie bazy obowiązuje segregacja śmieci. Pojemniki na szkło, plastik i standardowe śmieci mieszczą

się na terenie kempingu.

20) Poruszanie  się  przez  turystę  na  terenie  bazy  pojazdem  mechanicznym  jest  dopuszczalne

w przypadkach koniecznych i zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności.

21)  Turysta  jest  zobowiązany  przestrzegać  przepisy  sanitarno-epidemiologiczne  i  przeciwpożarowe.

Informujemy,  że  na  terenie  całej  bazy  obowiązuje  ZAKAZ  ROZPALANIA OGNISK,  rozpalanie  grilli

wymaga stałego nadzoru!!!

22) Turysta ma prawo posiadać w bazie, zgłoszone wcześniej  zwierzęta pod warunkiem zachowania higieny,

posiadania świadectw o dokonaniu obowiązujących szczepień ochronnych, w przypadku psów trzymania ich

na smyczy i uiszczeniu "opłaty za sprzątanie".

23) Zadatku za pobyt, który nie został wykorzystany w bieżącym roku, Baza Solar nie zwraca pieniędzy.


