REGULAMIN DLA KORZYSTAJĄCYCH
Z POLA NAMIOTOWEGO
HOTELU „AEROPLAN”
1. Wstęp na pole namiotowe mają osoby, które wcześniej zameldują się w recepcji Hotelu.
2. Pole namiotowe jest odpłatne. Cennik pola namiotowego:


Przyczepa – 25 zł / osoba / doba



Przyczepa członkowie AZL – 20zł / osoba / doba



Namiot – 20 zł / osoba / doba



Namiot członkowie AZL – 15zł / osoba / doba

3. Za wykupiony pobyt i nie wykorzystany w bieżącym sezonie, pole namiotowe nie udziela
zwrotu gotówki.
4. Doba pobytowa na polu namiotowym trwa od godz. 16.00 do godz. 11.00 następnego dnia.
5. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku. Odpoczywający dbają o spokój własny
i innych.
6. Przyczepy campingowe można postawić na polu namiotowym jedynie po uprzednim
ustaleniu z właścicielem miejsca jej ustawienia
7. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00. W tym czasie nie dozwolone jest puszczanie
głośno muzyki, oraz głośne zachowanie.
8. Natryski i toalety znajdują się w części sanitarnej. Uprasza się o niepozostawianie rzeczy
osobistych w tych pomieszczeniach. ( ręczników, ubrań, kosmetyków )
9.Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników pola namiotowego tylko i
wyłącznie w kuchni znajdującej się przy ogólnodostępnym sanitariacie – bezwzględnie należy
w niej utrzymywać czystość.
10. Rozpalanie ogniska jest możliwe tylko w miejscu wyznaczonym.
11. Zabrania się wjazdu na pole namiotowe samochodów. Parking dla pojazdów osób
zamieszkałych na polu namiotowym znajduje się w wyznaczonym miejscu i nie jest
strzeżony. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy pozostawionych w
samochodach.
12. Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego powinny kończyć się przed
rozpoczęciem ciszy nocnej.
13. Po upływie terminu zamieszkania osoba korzystająca z pola namiotowego zobowiązana
jest do pozostawienia ładu i porządku.

14. Właściciel pola namiotowego nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe
przedmioty nie pozostawione w depozycie. Udostępnia usługę odpłatnego depozytu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
15. Na terenie pola namiotowego zabrania się:


używania otwartego ognia w namiotach,



używania butli gazowych,



grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,



ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,



dewastowania infrastruktury pola namiotowego i przyległych obiektów,



zakłócania porządku na polu namiotowym,



zaśmiecania terenu pola namiotowego,

16. W pobliskich budynkach pola namiotowego do dyspozycji gości są: kabiny prysznicowe i
toalety, depozyt, punkt gastronomiczny, parking.
17. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje
kierować proszę do pracowników recepcji hotelu.
18. Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń właściciela pola namiotowego.
19. Każdy gość pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego
regulaminu. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza
teren pola namiotowego bez możliwości powrotu.
20. Niniejszy Regulamin został zaakceptowany przez Dyrekcję Aeroklubu Ziemi
Lubuskiej
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