
REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO „LEŚNE” 

1. Teren pola namiotowego „Leśne” jest terenem prywatnym.  
Przebywanie na nim oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

2. Doba pobytowa na polu namiotowym liczona jest od momentu przyjazdu do godziny 
11:00 dnia następnego. Do tej godziny należy opuścić teren pola, bez możliwości 
pozostawienia pojazdu na polu lub parkingu przy wjeździe na pole. 

3. Wyjazd po godzinie 11:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty dodatkowej 
równej kwocie kolejnej doby pobytu, co nie jest równoznaczne z przedłużeniem 
pobytu.  

4. Liczba miejsc na polu jest ograniczona. Należy rezerwować pobyt telefonicznie. 

5. Formalności związane z zameldowaniem i opłatą(płatność tylko gotówką) należy 
dokonać w dniu przyjazdu w godzinach 9:00 - 21:00 w recepcji. 

6. Opłaty za pobyt pobierane są z góry, a wcześniejszy wyjazd nie upoważnia do zwrotu 
należności. 

7. Recepcja czynna jest całą dobę. Nowych Klientów przyjmujemy w godzinach 9:00 - 
21:00. Przyjeżdżający przed godziną 9:00 i po godzinie 21:00 mogą wjechać na pole 
tylko po uzgodnieniu z kierownictwem lub recepcją. 

8.  Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 - 6:00. 

9. W chwili zameldowania klient otrzymuje: 
• ogólną kartę pobytu 

• uprawnienia do samoobsługi szlabanu w formie SMS-a 
• numer identyfikacyjny na namiot lub przyczepę oraz samochód za co pobierana jest 

zwrotna kaucja w wysokości 50,00zł 

10. Numer identyfikacyjny należy umieścić na namiocie lub przyczepie w widocznym 
miejscu 

11. Kartę pobytu należy nosić przy sobie. 

12. Przepustkę dla samochodu, należy umieścić za przednią szybą w sposób umożliwiający 
odczytanie informacji na niej zawartych osobie znajdującej się na zewnątrz pojazdu. 

13. Wejście na pole namiotowe jest możliwe wyłącznie po okazaniu ważnej karty pobytu. 
Pracownicy oraz kierownictwo pola mają prawo sprawdzić kartę pobytu w każdej 
chwili. 

14. W przypadku stwierdzenia niezgłoszonego w recepcji pobytu na terenie pola, pobrana 
zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50,00zł od osoby za każdy dzień pobytu. 

15. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na polu namiotowym. Możliwe jest  
to w przypadku, kiedy dostępne są wolne numery meldunkowe. Chęć przedłużenia 
pobytu należy zgłosić w recepcji 2 dni przed terminem wyjazdu. 



16. Osobom i grupom zorganizowanym, wobec których istnieje duże 

prawdopodobieństwo nieprzestrzegania regulaminu i naruszania zasad 
koegzystencji międzyludzkiej, pracownicy recepcji mają prawo odmówić 
zameldowania bez podania dodatkowych przyczyn. 

17. Miejsce postoju klient wybiera dowolnie, jednak nie na oznaczonych drogach. Przy 
ustawianiu przyczepy lub namiotu uprasza się o uwzględnianie ścieżek dojazdowych 
do innych namiotów, przyczep itp. 

18. Na polu namiotowym istnieje możliwość podłączenia do prądu. Podłączenia  
do instalacji elektrycznej i odłączenia, dokonuje wyłącznie pracownik pola. 

19. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc podłączeniowych w pierwszej kolejności 
podłączane zostają przyczepy. Następnie namioty, gdy będzie taka możliwość. 
Odłączenie od prądu należy zgłaszać przynajmniej na godzinę przed wyjazdem. 

20. Klienci, którzy decydują się na podłączenie prądu, powinni posiadać 
odpowiednio długi przedłużacz, który będzie można podłączyć do skrzynki 
elektrycznej. 

21. Korzystanie z sanitariatów możliwe jest całą dobę. Dostęp do umywalni i toalet jest 
bezpłatny. Korzystanie z prysznica jest możliwe po zakupieniu żetonu w recepcji. 

22. Dzieci na terenie pola namiotowego znajdują się pod opieką rodziców lub osób, które 
są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw i 
sprzętów znajdujących się na polu, musi odbywać się pod nadzorem osób 
dorosłych. Kierownictwo oraz pracownicy pola nie biorą odpowiedzialności za 
dzieci pozostawione bez opieki. 

23. Zwierzęta mogą przebywać na polu namiotowym tylko z ważną kartą szczepień. 
Psy powinny być trzymane na smyczy i wyprowadzane w kagańcu. 

24. Właściciele zwierząt przebywających na polu zobowiązani są do sprzątania 
nieczystości pozostawionych przez swoje zwierzęta. 

25. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów na terenie pola namiotowego wynosi 
10 km/h. Jednocześnie uprasza się posiadaczy samochodów o ograniczenie jazdy w 
czasie ciszy nocnej. 

26. Bezwzględnie zabrania się: 
• rozpalania ognisk, 
• palenia papierosów w namiocie telewizyjnym, 
• prania i zmywania naczyń w umywalniach, 
• kąpieli zwierząt w umywalniach i punkcie czerpania wody, 
• korzystania z punktu czerpania wody niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

27. Na terenie pola namiotowego obowiązkowa jest segregacja odpadów. 
Worki na śmieci można pobierać w recepcji. 



28. Kontenery na śmieci, odpowiednio oznakowane, umieszczone są na parkingu przed 
wjazdem na pole. Ważne jest, aby przed wrzuceniem plastikowych butelek i dużych 
opakowań kartonowych, zgnieść je, co zmniejszy objętość odpadów. 

29. Odwiedzający klientów naszego pola, mogą przebywać na jego terenie  
w godzinach 8:00-23:00. Pobyt gości po godzinie 23:00 wymaga rejestracji. 

30. Goście mogą być wprowadzeni na teren pola namiotowego wyłącznie przez osobę 
zameldowaną, po wcześniejszym poinformowaniu recepcji o tym kto i na jak długo 
wchodzi na teren pola. W szczególnych przypadkach wystarczy poinformowanie recepcji 
o ilości osób odwiedzających. 

31. Odwiedzający klientów naszego pola namiotowego, nie są zwolnieni z wnoszenia opłat 
parkingowych. 

32. Klient opuszczający pole namiotowe zobowiązany jest do zdania w recepcji numerka oraz 
przepustki na samochód, posprzątania miejsca biwakowania oraz usunięcia śladów 
okopywania namiotu lub przedsionka. 

33. Kierownictwo pola nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie dóbr 
przywiezionych przez klienta. 

34. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie pola. W przypadku 
jakiegokolwiek uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie pola zobowiązany jest 
zapłacić odszkodowanie według aktualnie obowiązujących cen. 

35. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu upoważnia kierownictwo pola  
do pozbawienia możliwości dalszego pobytu na polu. 

36. Nieznajomość regulaminu NIE zwalnia z odpowiedzialności. 


