REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach ”

1. Teren pola namiotowego jest terenem Gminy Popielów. Przebywanie na terenie pola oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.
2. Przybywający na terenie pola zobowiązani są dokonać zgłoszenia zamiaru pobytu poprzez wypełnienie formularza
dostępnego na stronie internetowej Gminy Popielów www.popielow.pl i przesłanie go na adres mailowy bos@popielow.pl
lub złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Popielów pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu, tel. kontaktowy 77 427 58 58.
3. Miejsce wypoczynku można wybierać dowolnie. Przy usytuowaniu namiotu uprasza się o uwzględnianie stosownej
odległości od innych namiotów oraz znajdujących się na terenie obiektów.
4. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować
nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
5. Cały teren pola namiotowego oraz kąpieliska jest objęty całodobowym monitoringiem wizyjnym.
6. Należy szanować otaczającą nas przyrodę, w szczególności nie niszczyć i nie wycinać drzew i krzewów.
7. Przebywający na terenie pola namiotowego winni przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:
- używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną- wiatrówką,
- rozpalania ognisk,
- wprowadzania zwierząt.
8. Dzieci przebywające na terenie pola namiotowego, winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców
lub innych osób dorosłych.
9. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.
10. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 6:00.
11. Na terenie znajduje się plaża oraz kąpielisko strzeżone tylko w okresie sezonu kąpielowego.
12. Gry zespołowe, a w szczególności gra w piłkę siatkową może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych.
13. Na polu namiotowym brak jest możliwości podłączenia się do prądu.
14. Pojazdy należy parkować w miejscach do tego przeznaczonych – parking niestrzeżony, poza polem namiotowym.
15. Użytkownik pola namiotowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie pola. W przypadku jakiegokolwiek
uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie pola zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie.
16. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu upoważnia właściciela pola do pozbawienia możliwości dalszego pobytu
na polu.
17. Gmina Popielów nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i/lub zniszczenie dóbr przywiezionych przez użytkownika.
18. Nieznajomość regulaminu NIE zwalnia z odpowiedzialności.

Życzymy udanego wypoczynku

