REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Miejsce rozłożenia namiotu oraz postawienia przyczepy lub pojazdu każdorazowo
wyznacza obsługa obiektu.
2. Goście przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności
meldunkowych w recepcji obiektu Spichlerz oraz uregulować należność za cały okres
pobytu z góry. Za uiszczona opłatę otrzymują dowód wpłaty , który należy zachować
do dnia wyjazdu.
3. Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego każdorazowo prosimy
zgłaszać w recepcji.
4. Na terenie pola namiotowego mogą przebywać osoby zameldowane oraz czasowo
do godz. 22.00 osoby zaproszone przez w/w.

II ZASADY POBYTU
1. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.
2. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
3 Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00 . W tych godzinach zamknięta jest
brama główna.
Przyjazdy lub wyjazdy w godzinach nocnych należy indywidualnie uzgodnić z
recepcją obiektu.
4. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.Poż, a
w szczególności zabrania się :
a. rozpalania ogniska , grilla oraz używania otwartego ognia na terenie pola
namiotowego;
b. używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczna(wiatrówka );
c. używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej.
5. Na terenie pola namiotowego obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania bez
zgody obsługi alkoholu nie zakupionego w naszej restauracji .

III CZAS POBYTU
1. Doba pobytowa trwa od 15.00 do 11.00.
2 . Osoby zamierzające przedłużyć pobyt zobowiązane są do poinformowania
recepcji i wniesienia stosownej opłaty. W przypadku nie poinformowania recepcji o
przedłużeniu pobytu opłata naliczana jest automatycznie za każdą rozpoczętą dobę
pobytu.
3. Po upływie doby pobytowej goście proszeni są o zgłoszenie swojego wyjazdu.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca
wypoczynku.
Śmieci i odpady składować należy w miejscach do tego wyznaczonych.
2.Szanujemy otaczającą nas przyrodę . Nie niszczymy drzew i krzewów.
3. Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników przyczep
kempingowych i pola namiotowego odbywać się może tylko i wyłącznie w
wyznaczonym miejscu znajdującym się w ogólnodostępnym sanitariacie ośrodka.
4. Dzieci przebywające na terenie ośrodka winny obowiązkowo znajdować się pod
opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.

V. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW

1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym na teren ośrodka mają obowiązek
uiszczenia opłaty parkingowej zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem opłat.
2. Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych.
3. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.

VI. ZASADY POBYTU ZWIERZĄT
1. Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel.
2. Psy na terenie ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie n uwięzi lub w
kagańcach.
3 Właściciele zwierząt przebywających na terenie pola są zobowiązani do
zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa
szczepienia psa przeciwko wściekliźnie .

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W przypadku skrócenia pobytu recepcja nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni
wypoczynku.
2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty pozostawione i
należące do użytkowników.
3. Wniesienie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
4. Informacja w zakresie RODO stanowi odrębny załącznik nr 1 do regulaminu.

5. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo
uzgadniać z obsługą.
6.Skargi , wnioski i życzenia można zgłaszać w recepcji obiektu.
7.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU

DANE OSOBOWE
1. Warunkiem skorzystania z naszych usług jest podanie danych osobowych
niezbędnych do wykonania
usługi takich jak :
w odniesieniu do osób fizycznych - imienia , nazwiska , adresu
zamieszkania,adresu e-mail , numeru
telefonu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu (jeśli dotyczy) ;
w odniesieniu do osób prowadzacych działalność gospodarczą - nazwy
firmy , adresu siedziby , NIP,
numeru REGON , adresu e-mail,numeru telefonu , numeru rejestracyjnego
pojazdu (jesli dotyczy).
Podanie tych danych jest dobrowolne a w przypadku odmowy usługa nie
będzie zrealizowana.
Podstawa prawna Art.4 RODO
2.Administratorem danych osobowych jest OLD GARNER sp. z o.o. z
siedzibą w Kole , 62-600 Koło przy
ul.J.Kochanowskiego 35 , NIP: 6662118726 , numer REGON : 369268857 .
3. Administrator danych osobowych jest zobowiązany do zachowania pełnej
poufności danych w
stosunku do osób trzecich.
4. Dane osobowe są przetwarzane w sposób ograniczony wyłącznie do celu i
w zakresie potrzebnym do
wykonania usługi. Okres przetwarzania danych osobowych wynosi 3 lata.
Podstawa prawna Art.5 ust.1 pkt e)RODO
5. Podmiotowi udostepniającemu swoje dane osobowe przysługuje prawo
wglądu i zgłaszania żądania
poprawienia swoich danych do administratora danych .
6. Na terenie i wokół obiektu jest prowadzona rejestracja obrazu (monitoring)
dla zapewnienia
bezpieczeństwa gości i innych osób oraz dla porządku i ochrony
przeciwpożarowej. Nagrania obrazu
zawierające dane osobowe przetwarza się wyłacznie do celów , dla których
zostały zebrane i
przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
Podstawa prawna Art.114 UODO

