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Regulamin ogólny 

  

Szanowni Goście i Odwiedzający, 

 Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu 

przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających nasz Camping. Przebywanie na 

terenie Campingu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim 

zasad. 

1. Przebywanie na terenie Campingu i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenie sprzętu 

jest płatne - zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym w Recepcji Campingu.  

2. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w Recepcji Campingu 

czynnej od godz. 8:00 do godz. 18:00 

3. Całodobowo na terenie Campingu mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią 

obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) 

wg obowiązujących stawek. 

4. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Campingu jako goście gości po 

zgłoszeniu i akceptacji w recepcji Campingu. 

5. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu Campingu odbywa się zgodnie 

z przyjętymi dla nich zasadami i regulaminami Campingu 

 6. Osoby przebywające na terenie Campingu ponoszą odpowiedzialność materialną 

za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie 

obciążony kosztami jej naprawy.  

7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Campingu prosimy zgłaszać 

na bieżąco personelowi Campingu.  

8. Na terenie Campingu należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności zabrania się: korzystania 

z własnych urządzeń elektrycznych, nie znajdujących się na wyposażeniu pokoi gościnnych, 

rozpalania ognisk na terenie Campingu bez zgody osób zarządzających Campingiem Echo, 

używania na terenie Campingu otwartego ognia, palenia papierosów w pokojach gościnnych 

i  w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

UWAGA! 

Osoby używające grilli  ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaproszenie 

ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.  

9. Dzieci przebywające na terenie Campingu powinny znajdować się pod stałą opieką 

rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego 

nadzoru nad dziećmi.  

10. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 8:00. Na terenie Campingu 

obowiązują ogólnie przyjęte dla miejsc publicznych normy i zasady współżycia społecznego. 
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Zabrania się zachowań nieprzyzwoitych, zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecania terenu 

Campingu, niszczenia urządzeń, nadużywania alkoholu itp. Camping nie ponosi 

odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze osób przebywających na jego 

terenie.  

 

Na terenie Campingu mogą przebywać zwierzęta domowe, po opłaceniu ustalonych w 

Campingu stawek zgodnych z cennikiem Campingu Echo, których właściciele są zobowiązani 

do: posiadania przy sobie książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnym potwierdzeniem 

dokonania obowiązkowych szczepień, sprzątania odchodów pozostawianych przez zwierzę – 

w przypadku zanieczyszczenia terenu Campingu, wyprowadzania zwierząt wyłącznie na 

smyczy i w kagańcu, sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem w czasie pobytu na 

terenie Campingu w taki sposób, by nie zagrażało ono otoczeniu.  

UWAGA! 

Na terenie campingu obowiązuję segregacja śmieci. Za wyrzucanie śmieci 

nie segregowanych naliczana będzie kara w wysokości 20zł za 1 worek. 

Za nie posprzątanie po swoim zwierzęciu naliczona będzie kara 10zł. 

Parkowanie pojazdów, przyczep i stawianie namiotów pod drzewami na własne ryzyko. 

Camping nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. 

Osoby nie stosujące się do  postanowień niniejszego Regulaminu, zmuszone będą 

do opuszczenia terenu Campingu bez zwrotu poniesionych kosztów. 

Życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku !!! 

Barbara Danuta NOWAKOWSKA 



Strona 4 z 9 

 

Regulamin wewnętrzny 

Szanowni Użytkownicy Campingu, 

 Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego 

pobytu wszystkich Państwa korzystających z Campingu ECHO. Przebywanie na terenie 

Campingu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących na nim zasad. 

1. Do korzystania z Campingu Echo uprawnione są osoby zameldowane w recepcji. 

2. Miejsce ustawienia przyczepy campingowej lub namiotu i  pojazdu, a także przyłącza 

energii elektrycznej  określa wyznaczony pracownik  Ośrodka.  

3. Całodobowo na terenie Campingu mogą przebywać wyłącznie osoby które opłaciły 

koszty pobytu. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Campingu do 

godz. 22:00, po uzyskaniu zgody od osób zarządzających Campingiem Echo. 

4. W dzień poprzedzający zakończenie pobytu na Campingu osoby  korzystające z usług 

Ośrodka proszone są o zgłoszenie w Recepcji Ośrodka swego wyjazdu lub chęci 

przedłużenia pobytu.  

5. Na terenie Campingu obowiązuje cisza nocna: od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 22:00 – 8:00,  a w soboty i niedziele od 0:00 – 9:00.  

6. Mieszkańcy Campingu  zobowiązani są w szczególności do:  

o przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

o utrzymywania czystości i porządku na zajmowanym terenie, 

o ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie Ośrodka do 

niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności do zachowania 

zasad bezpieczeństwa,  

o racjonalnego korzystania z wody pitnej w trakcie mycia i kąpieli, 

o respektowania ogólnie przyjętych norm współżycia i regulaminów 

obowiązujących na terenie Ośrodka. 

7. Na terenie Campingu zabrania się:  

o rozpalania ognisk w miejscu do tego nie przeznaczonym, 

o  instalowania dodatkowych urządzeń, instalacji  i elementów małej architektury 

bez uzgodnienia z osobami zarządzającymi Campingiem Echo,  

o korzystania z pojazdów mechanicznych w godz. 22:00 – 8:00,  

o samowolnego ogradzania lub wydzielania zajmowanego terenu 

campingowego,  

o zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom. 

8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za samochody, kampery i przyczepy 

campingowe, przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie 

Campingu przez użytkowników i gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności 
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związanej z zamykaniem przyczepy lub namiotu oraz stosowne zabezpieczenie 

wartościowych przedmiotów. 

9. Osoby  przebywające na terenie Campingu ponoszą odpowiedzialność materialną 

za powstałe z ich winy szkody. Sprawca powstałej szkody  zostanie obciążony 

kosztami jej naprawy. 

10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Campingu prosimy zgłaszać 

na bieżąco personelowi Ośrodka.  

11. Goście/gość korzystają z podłącza do prądu na własną odpowiedzialność. W razie 

braku prądu właściciel campingu nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

12. Przebywanie zwierząt domowych na terenie Campingu dozwolone 

jest po uregulowaniu opłat zgodnych z cennikiem Campingu Echo.  

13. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania 

urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, prosimy  o kontakt 

z właścicielką Campingu Echo. 

14. Właściciele Campingu Echo zastrzegają sobie prawo do żądania opuszczenia  terenu 

campingu przez osoby w rażący sposób zakłócające wypoczynek innym Gościom 

Ośrodka i nie przestrzegające Regulaminów.  

  

Życzymy miłego pobytu !!! 

Barbara Danuta NOWAKOWSKA 
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Regulamin użytkowania pokoi gościnnych 

1. Goście przebywający w pokojach gościnnych, proszeni są o przestrzeganie zasad bez-

piecznego i kulturalnego wypoczynku. 

2. Do korzystania z pokoi gościnnych uprawnione są osoby zameldowane w recepcji 

Campingu. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 

3. Doba hotelowa trwa od godz. 13:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.  

4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na Campingu 

(w  rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek 

ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. 

5. Przedłużenie pobytu w pobytu o ponad jedną godzinę po godz.10:00 spowoduje nali-

czenie opłaty dodatkowej w wysokości 20% ceny za ostatnia dobę. 

6. Obowiązuje kaucja, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu. 

7. Pokoje gościnne są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeź-

dzie przez pracownika Campingu Echo. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji 

godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez pracownika 

Campingu Echo. 

8. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia pokoju gościnnego z listą wy-

posażenia znajdującą się w każdym pokoju gościnnym. W przypadku stwierdzenia 

ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny 

pobytu. 

9. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia pokoju gościnnego 

prosimy  Gości o poinformowanie pracownika Recepcji, celem dokonania napra-

wy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona 

wg cennika Campingu lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w 

dniu wyjazdu. 

10. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

i za  wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel Campingu zwracają się z prośbą 

o wzmożoną opiekę nad nimi. 

11. Na terenie Campingu obowiązuje cisza nocna: - od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 22:00-8:00, - w sobotę i niedzielę w godzinach 0:00- 9:00. 

12. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie 

szybkie zgłaszanie zapotrzebowania w Recepcji. 

13. Za rzeczy pozostawione w pokojach gościnnych Camping nie ponosi odpowiedzialno-

ści. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien 

i drzwi w momencie opuszczania pokoju. 
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14. Przebywanie psów na terenie całego Campingu dozwolone jest za uregulowaniem od-

powiednich opłat zgodnych z cennikiem Campingu Echo tylko z ważnym świadec-

twem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie 

odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Cam-

pingu. 

15. W pokojach gościnnych obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. 

16. W pokojach należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowe.  Nie użytkować 

elektrycznych urządzeń grzewczych (poza grzejnikami olejowymi będącymi na wypo-

sażeniu) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. 

17. Osoby zarządzające Campingiem zastrzegają sobie prawo do żądania opuszczenia te-

renu Campingu przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłó-

cających  w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Campingu. 

18. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w Recepcji Campingu, tel. 694 271 041 

19. Za dewastację pokoi, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (koniecz-

ność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą 

obciążani dodatkowymi opłatami. 

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpo-

wiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. 

21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2013r. 

 

 

Życzymy przyjemnego wypoczynku 

Barbara Danuta NOWAKOWSKA 
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Regulamin korzystania ze sprzętu wodnego 

  

Uczestnik – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny od Campingu Echo  

Wypożyczający – Camping Echo wypożyczający sprzęt wodny Uczestnikowi 

1. Sprzęt pływający wypożyczany wraz z wyposażeniem. Wypożyczać mogą wyłącznie osoby, 

które ukończyły 18 lat i przedłożą (Wypożyczający) dowód osobisty oraz akceptują warunki 

niniejszego regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem. (Osoby te zwane są dalej 

Uczestnikiem).  

2. Uczestnicy do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.  

3. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków 

odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.  

4. Uczestnik płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie.  

5. W niektórych przypadkach Wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką 

wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.  

6. Uczestnik odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak 

reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozba-

wiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić 

w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.  

7. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za 

szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody, a w szczególności za 

kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty 

zdrowia lub śmierci uczestników imprez. 

8. Uczestnik oświadcza, że posiada umiejętności pływackie oraz niezbędną wiedzę na temat 

eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie 

i zgodnie z przeznaczeniem. Uczestnik wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.  

9. Uczestnik nie może użyczać lub wynajmować sprzętu osobom trzecim jeśli inaczej nie mówi 

szczegółowa umowa.  

10. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób 

trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.  

11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu 

lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu Wypożyczającemu, Uczestnik 

ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczającego. W przypadku niezwrócenia 

sprzętu Uczestnik ponosi koszty w kwocie1700,00 PLN – 4000,00 PLN w zależności od sprzę-

tu. 

12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie 

i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość 

braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego 

Uczestnik zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczającego  kwotę najpóźniej 

w terminie zwrotu sprzętu.  

13. Uczestnikowi zabrania się:  

o kąpieli podczas pływania  

o wędkowania z kajaków i roweru wodnego 

o zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów  

o picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem i rowerem wodnym 

o wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem  

o zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju  

14. Uczestnik zobowiązany jest do:  
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o przestrzegania przepisów obowiązujących podczas użytkowania sprzętu wodnego,  

o zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagraża-

jącym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,  

o opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,  

o zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany  

o kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób  

o założenia kamizelki asekuracyjnej na czas pokonywania trasy  

o posiadania elementów odblaskowych oraz świateł w przypadku trasy nocnej 

Osoby naruszające regulamin wypożyczania sprzętu wodnego będą zobowiązane do  zakoń-

czenia pływania wypożyczonym sprzętem, niezależnie od czasu przebywania na wodzie 

bez prawa zwrotu pieniędzy. 

 

Życzymy przyjemnego wypoczynku 

Barbara Danuta NOWAKOWSKA 

 


