REGULAMIN KEMPINGU AMBRE
§1 PRZEPISY OGÓLNE
1. Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich gości (dalej: gości)
przebywających na kempingu.
2. Niniejsze zasady określają prawa i obowiązki gości dotyczące ich zachowania się podczas
pobytu na kempingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i
sprzętu.
§2PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI
1.Doba kempingowa trwa od godz.14:00 do godz.12:00 dnia następnego (dotyczy miejsc w
sektorach oraz na polu namiotowym).
2.Doba hotelowa trwa od godz.16:00 do godz.10:00 dnia następnego (dotyczy pobytu w
domkach oraz przyczepach Ambre).
3.Do godz. 14:00 w dniu przyjazdu oraz po godz. 10:00 w dniu wyjazdu doliczamy połowę
doby.
4.Niezwłocznie po przybyciu na kemping, gość jest zobowiązany do zameldowania się w
recepcji.
5. Do korzystania z infrastruktury kempingu uprawnione są osoby posiadające ważną kartę
pobytu, po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności
za cały okres pobytu z góry.
6. Wchodzenie na teren kempingu osób odwiedzających naszych gości zależy wyłącznie od
decyzji personelu recepcji.
7. Po upływie doby pobytowej korzystający z pola kempingowego mają obowiązek zgłosić
swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę.
8. Z przyczyn niezależnych od kierownictwa pola (wichury, deszcze, zmiany pogodowe,
wcześniejszy wyjazd) opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.
§ 3 KORZYSTANIE Z KEMPINGU
1. Miejsce ustawienia sprzętu kempingowego, namiotów, pojazdów gościa wyznacza personel
kempingu.
2. Miejsca parkingowe przy domkach i przyczepach Ambre wyznacza pracownik recepcji,
natomiast samochody osób zajmujących parcele muszą być zaparkowane w obrębie
zajmowanej parceli.
3. Zabrania się zmiany stanowiska kempingowego przez gościa bez uprzedniego pozwolenia
wydanego przez personel recepcji.
4. Przed opuszczeniem kempingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w
nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.
5. Osoby poruszające się po terenie campingu pojazdami są zobowiązane zachować
szczególną ostrożność i zredukować prędkość do 10 km/h.
6. Całkowicie zabrania się jazdy pojazdami typu gokart.
7. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje
wyłącznie uprawniony do tego personel kempingu.
8. Na terenie kempingu psy mogą przebywać trzymane na smyczy i pod kontrolą właściciela.
Za zwierzę przebywające na terenie kempingu odpowiada jego właściciel, który zobowiązany
jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie i sprzątania
po nim.

§4 PORZĄDEK I SPOKÓJ
1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku, zachowania spokoju i przestrzegania
niniejszego regulaminu.
2. Gość zgłasza personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz
wszelkie nieprzestrzeganie niniejszych zasad Regulaminu.
3. Cisza nocna na kempingu obowiązuje od godziny 23.00 do 07.00.
4. Kuchnia, pralnia, natryski są dostępne dla wszystkich gości od godz. 6.00 do 23.00.
5. W miejscach ogólnodostępnych, domkach i przyczepach Ambre obowiązuje całkowity
zakaz palenia tytoniu.
6. Ze względu na bezpieczeństwo gości przebywających na kempingu brama wjazdowa jest
zamknięta między godziną 23.00, a 6.00. W tym czasie wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu
mogą jedynie pojazdy osób zameldowanych. W wymienionych godzinach ruch samochodów
zostaje wstrzymany na terenie campingu.
7. Pozostałych informacji udziela personel recepcji.
8. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać
z kierownikiem pola.
9. Kemping może odmówić przyjęcia turystów , którzy podczas pobytu rażąco naruszyli
regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, turystów lub szkodę na osobie
turysty, pracownika campingu lub innych osób przebywających na kempingu albo też w inny
sposób zakłócili spokojny pobyt turystów lub funkcjonowania obiektu. Również turystom
będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, - którzy zachowują
się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Turyści zakłócający spokój, lub
korzystający z kempingu w sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięci z campingu
bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
§5 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIA
KEMPINGU
1. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste
pozostawione na terenie kempingu.
2. Gość campingu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych campingu, powstałe z jego winy oraz
winy odwiedzających go osób.
3. Dyrekcja kempingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia
przedmiotów będących własnością gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub
obrażenia wynikłe z winy gości.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
Dziękujemy i życzymy miłego wypoczynku na naszym kempingu.

