UCHWAŁA NR 218/XXI/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – regulamin campingu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin campingu w Ślesinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, określający
szczegółowe zasady i tryb korzystania z obiektu użyteczności publicznej - pole campingowe.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Bielicki
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Załącznik do uchwały nr 218/XXI/20
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 22 lipca 2020 r.
REGULAMIN CAMPINGU
1. Właścicielem campingu jest Gmina Ślesin, kontakt: 63 2 70 40 11
2. Każdy, kto przebywa na terenie campingu, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa
i postanowień niniejszego regulaminu.
3. Przebywający na terenie campingu turyści bezpośrednio po przyjeździe zobowiązani są dokonać
formalności meldunkowych w recepcji oraz uregulować należność za cały okres pobytu, zgodnie z cennikiem
ustalanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w formie zarządzenia.
4. Miejsce kwaterunku, a także przyłącza energii elektrycznej określa wyznaczony pracownik campingu.
5. Doba pobytowa na campingu trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.
7. Brama wjazdowa jest zamknięta w godzinach od 23.00 do 6.00 dnia następnego i w tym czasie
otwierana będzie jedynie na żądanie osób wjeżdżających lub wyjeżdżających.
8. Do wjazdu pojazdami mechanicznymi oraz rowerami na teren campingu uprawnione są wyłącznie osoby,
które otrzymały zgodę od właściciela/pracownika campingu.
9. Turysta zmotoryzowany otrzymuje kartę wjazdową, którą należy umieścić w prawym dolnym rogu
przedniej szyby samochodu – miejsce postoju wskazuje pracownik campingu. Kartę należy okazywać przy
wjeździe i wyjeździe z campingu.
10. Odwiedzający i goście mogą przebywać na terenie campingu w godzinach 7.00-22.00, jeśli zostało to
uprzednio zgłoszone pracownikowi campingu. Powinni oni uiścić stosowne opłaty i przestrzegać
przepisów niniejszego regulaminu.
11. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, które są za nie
bezpośrednio odpowiedzialne.
12. Użytkownicy campingu obowiązani przestrzegać przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnoepidemiologicznych.
13. Przebywający na terenie campingu w szczególności zobowiązani są do:
1) utrzymywania porządku i czystości wokół miejsca zakwaterowania,
2) korzystania z urządzeń campingu w sposób kulturalny oraz niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich
stanu technicznego,
3) racjonalnego korzystania z wody pitnej oraz wody ciepłej w trakcie mycia i kąpieli,
4) mycia naczyń tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
14. Na terenie campingu zabrania się:
1) palenia ognisk,
2) używania otwartego ognia w przyczepach campingowych, kamperach i namiotach,
3) grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
4) używania bez zgody właściciela/pracownika
wyposażeniem campingu,

campingu

urządzeń

elektrycznych

niebędących

5) dewastowania infrastruktury campingu,
6) zakłócania porządku na polu campingowym,
7) zaśmiecania terenu pola campingowego,
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8) wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników,
9) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
10) wprowadzania psów do łaźni i toalet,
11) okopywania przyczep campingowych, namiotów,
12) ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody administratora,
13) mycia samochodu na terenie campingu,
14) ruchu pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem przypadków związanych z koniecznością wjazdu i wyjazdu
do i z miejsca postoju,
15) zakłócania ciszy nocnej,
16) prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez zgody właściciela campingu.
15. Turysta ma prawo posiadać na campingu zwierzęta pod warunkiem zachowania stosownej higieny oraz
posiadania świadectw ważnych szczepień ochronnych. Wyprowadzane psy powinny być trzymane na smyczy
i wyprowadzane w kagańcu. Utrzymanie czystości związanej z pobytem zwierząt na terenie campingu należy
do ich właścicieli.
16. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego przez zakłócenie
spokoju, nadużywania alkoholu itp., może pozbawić turystę możliwości dalszego pobytu na campingu, bez
prawa zwrotu opłaconych należności za pobyt.
17. Osoba korzystająca z campingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w wyniku uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty rzeczy stanowiących wyposażenie campingu.
18. W czasie pobytu należy odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie pieniądze, papiery wartościowe,
karty, cenne przedmioty, itp. właściciel campingu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich
ewentualne zagubienie lub kradzież, jak również za uszkodzenie czy zniszczenie przyczepy campingowej,
kampera, namiotu, samochodu lub innych dóbr przywiezionych przez gościa na camping, ich akcesoriów
i zawartych w nich przedmiotów, będące wynikiem działań osób trzecich.
19. Turyście nie przysługuje zwrot opłaconych należności w przypadku opuszczenia campingu w terminie
wcześniejszym niż pierwotnie zadeklarowany i opłacony.

Przewodniczący Rady
Paweł Bielicki
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UZASADNIENIE
do uchwały nr 218/XXI/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - regulamin campingu

W 2019 roku zakończono inwestycję polegającą na budowie pola campingowego,
poszerzając tym samym ofertę turystyczną.
W związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) ustalenie zasad
korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej leży w kompetencji organu
stanowiącego Gminy.
Przewodniczący Rady
Paweł Bielicki
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