Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.61.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 24 lipca 2017 r.

REGULAMIN
pola namiotowego „ZARZECZE” we Wleniu
1. Właścicielem pola namiotowego „Zarzecze” jest Gmina Wleń z siedzibą w Urzędzie
Miasta i Gminy we Wleniu, Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, tel.:
+48757136438, e-mail: sekretariat@wlen.pl, www.wlen.pl, facebook/wlengmina.
2. Pole namiotowe jest dostępne przez cały rok.
3. Pole namiotowe jest obiektem monitorowanym.
4. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do 10:00 dnia następnego.
5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 - 6:00 (z wyłączeniem imprez
organizowanych przez właściciela).
6. Do przebywania na polu namiotowym uprawnione są osoby posiadające
potwierdzenie
uiszczenia
opłaty
dokonanej
u
Strażnika
Miejskiego
tel. +48 604 402 879 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu.
7. Informacje dotyczące opłat:
1) opłaty za pobyt pobierane są z góry,
2) umywalnie, prysznice oraz toalety dla osób uprawnionych są bezpłatne,
3) osoby nieuprawnione obciążone zostaną opłatą 2,00 zł za WC oraz 10,00 zł
za prysznic za każdorazowe korzystanie.
8. Cennik:
1) doba 3,00 zł od osoby,
2) opłata za samochód 5,00 zł za dobę,
3) rozbicie namiotu 5,00 zł za dobę,
4) ustawienie campera lub przyczepy campingowej 15,00 zł za dobę,
5) podłączenie do prądu 10,00 zł za dobę.
9. Każdy ma obowiązek przestrzegania poniższych zasad i przepisów sanitarno epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych:
1) Za bezpieczeństwo dzieci pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice /opiekunowie.
2) Każdy korzystający z pola namiotowego jest zobowiązany do utrzymania
i pozostawienia porządku.
3) Mycie naczyń odbywa się w pomieszczeniach sanitarnych.
4) Odpady komunalne wyrzuca się do kontenerów.
5) Na polu namiotowym mogą przebywać zwierzęta posiadające ważne karty
szczepień.

6) Na terenie pola namiotowego psy mogą poruszać się wyłącznie na smyczy oraz
w kagańcu.
7) Właściciele zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego sprzątania odchodów
pozostawianych przez czworonogi.
8) Zmotoryzowani turyści poruszając się po polu namiotowym zobowiązani są do
zachowania szczególnej ostrożności.
10. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione, właściciel obiektu nie ponosi
odpowiedzialności.
11. W przypadku wcześniejszego wyjazdu właściciel pola nie zwraca wpłaconych kwot.
12. Osoby przebywające na terenie pola namiotowego pokrywają koszty wyrządzonych
szkód.
13. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia z pola namiotowego osób nie
przestrzegających regulaminu oraz porządku, zachowujących się w sposób
niewłaściwy lub naruszających prawa innych użytkowników.
14. Właściciel zezwala na palenie ognisk w miejscu do tego przeznaczonym oraz z
zachowaniem szczególnej ostrożności. Drewno do palenia należy zapewnić sobie we
własnym zakresie. Uprasza się o pozostawienie po sobie porządku.
15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób kąpiących się
w rzece Bóbr.
16. Wszyscy przebywający na terenie pola namiotowego winni zapoznać się z treścią
niniejszego regulaminu i przestrzegać zawartych w nim zasad.
17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2017 r.

