1. Przed wjazdem lub wejściem na teren ośrodka należy zgłosić
się do recepcji w celu dokonania formalności, uiścić stosowną
opłatę oraz otrzymać numer identyfikacyjny.
2. Doba pobytu na polu namiotowym trwa od godz. 15.00 do
godz. 12.00 dnia następnego. Do godz. 15.00 w dniu przyjazdu,
oraz po godz. 12.00 w dniu wyjazdu doliczamy połowę doby.
Doba pobytu w domku lub przyczepie kempingowej rozpoczyna
się w godz. 14.00-15.00, a kończy się dnia następnego do
godz. 11.00 - 12.00.
3. Ośrodek może odmówić przyjęcia turystów, którzy podczas
poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin.
4. Miejsce rozłożenia namiotu lub postawienia przyczepy
każdorazowo wskazuje właściciel.
5. Podłączenie do instalacji elektrycznej (skrzynka elektryczna)
dokonuje personel pola namiotowego.
6. Zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i
gazowych, które nie są standardowo przeznaczone do
biwakowania.
7. Na terenie ośrodka obowiązuje prędkość jazdy 5 km/h.
8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.

9. Przyjazdy lub wyjazdy w ww. godzinach należy uzgadniać z
recepcją.
10. Wejście na teren ośrodka odwiedzających naszych gości
zależy od decyzji recepcji.
11. Muzyka z własnych urządzeń nie może być uciążliwa dla
innych gości.
12. Turyści, którzy zakłócają spokój używając wulgarnych słów,
zachowując się agresywnie i będący pod widocznym wpływem
alkoholu lub środków odurzających mogą być usunięci z
ośrodka bez prawa jakiegokolwiek zwrotu poniesionych
wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
13. Przebywając na terenie ośrodka trzeba:
- dbać o spokój własny i innych
- przestrzegać przepisów BHP
- przestrzegać przepisów p.poż. a w szczególności:
a) zabrania się rozpalania ogniska bez pozwolenia właściciela
ośrodka
b) popiół z grilla wyrzucać do miejsc przeznaczonych na
ognisko
c) zakaz wejścia do lasu z zapalonym papierosem
14. Obowiązkiem każdego przebywającego na polu
namiotowym jest dbanie o ład i porządek wokół swojego
miejsca wypoczynku, a swoich śmieci nie pozostawiamy lecz
wynosimy do śmietnika, gdzie obowiązuje ich segregacja.
15. Za pozostawianie śmieci lub zaśmiecanie będzie naliczana
dodatkowa opłata.
16. Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności
na placu zabaw, plaży i altanie, winny obowiązkowo być pod
opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów.
17. Za pozwoleniem właściciela na terenie ośrodka mogą
przebywać psy trzymane na smyczy. Za zwierzę odpowiada
jego właściciel, który zobowiązany jest do zapewnienia
bezpieczeństwa (kaganiec) i czystości oraz posiadania
aktualnego szczepienia psa przeciw wściekliźnie.

18. Na terenie ośrodka zabronione jest mycie pojazdów i
wymiana oleju w samochodach.
19. Umywalki, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane
we właściwy sposób odpowiadający ich przeznaczeniu. Goście
muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które
wspólnie użytkują wszyscy.
20. Właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności
finansowej z tytułu utraty, kradzieży lub uszkodzenia
przedmiotów i mienia będących własnością gościa, jak również
nie odpowiadają za wypadki, obrażenia i uszkodzenia powstałe
z winy gości lub czynników zewnętrznych takich jak: nawałnice,
wichury, burze, piorun, grad, czy ulewny deszcz itp.
21. Za szkody wyrządzone na terenie pola namiotowego
odpowiada osoba, która dopuściła się tego czynu.
22. Z przyczyn niezależnych od kierownictwa (wichury, ulewne
deszcze, inne zmiany pogodowe lub wcześniejszy wyjazd) opłat
wcześniej pobranych nie zwracamy.
23. Zasady wypożyczania sprzętu wodnego widoczne są na
odrębnym regulaminie przy plaży.
24. Zabrania się samowolnego wsiadania na sprzęt wodny pod
karą.
25. Kąpiel w jeziorze tylko na własną odpowiedzialność.
Wszystkie inne kwestie nie ujęte w powyższym
regulaminie należy indywidualnie uzgadniać z
kierownictwem pola namiotowego „Leśna Polana”.
Pole namiotowe jest terenem prywatnym, przebywanie
na nim oznacza akceptację powyższego regulaminu.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU !

