
§1 PRZEPISY OGÓLNE
1. Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszyst-

kich gości (dalej: gości) przebywających na terenie portu 
jachtowego.

2. Niniejsze zasady określają prawa i obowiązki gości do-
tyczące ich zachowania się podczas pobytu na kempin-
gu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń 
technicznych i sprzętu.

§2 PRZYJAZD 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.12:00 dnia 
następnego.

3. Niezwłocznie po przybyciu na kemping, gość jest zobo-
wiązany do zameldowania się w biurze portu lub bos-
manacie

4. 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.

5. Po upływie doby pobytowej korzystający z pola kempin-
gowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub prze-
dłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę.

6. Z przyczyn niezależnych od kierownictwa pola (wichury, 
deszcze, zmiany pogodowe, wcześniejszy wyjazd) opłat 
wcześniej pobranych nie zwracamy.

7. Zgodnie z Uchwałą Nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Łebie 
pobierana jest opłata klimatyczna ( w okresie od 01.0719-
31.08.19 w wysokości 2zł w pozostałym okresie- w wyso-
kości 1 zł

§ 3 KORZYSTANIE Z POLA CAMPINGOWEGO
1. Miejsce ustawienia sprzętu kempingowego, namiotów, 

pojazdów gościa wyznacza personel.
2. Zabrania się zmiany stanowiska kempingowego przez 

gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez per-
sonel biura obsługi portu .

3. Każda przyczepa mieszkalna zobowiązana jest do pod-
pisania umowy z Portem Jachtowym

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynajmowania przyczep.
5. Przed opuszczeniem kempingu gość jest zobowiązany do 

posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie 
miejsca, na którym przebywał.

6. Osoby poruszające się po terenie campingu pojazdami 
są zobowiązane zachować szczególną ostrożność i zre-
dukować prędkość do 10 km/h.

7. Całkowicie zabrania się jazdy pojazdami typu gokart.
8. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej 

(skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony 
do tego personel portu

9. Na terenie pola campingowego psy mogą przebywać 
trzymane na smyczy i pod kontrolą właściciela. Za zwie-
rzę przebywające na terenie kempingu odpowiada jego 

właściciel, który zobowiązany jest do posiadania aktual-
nego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie 
i sprzątania po nim.

10. Na jednym miejscu może przebywać jeden zestaw tj : 
przyczepa z przedsionkiem lub samochód campingowy.

§4 PORZĄDEK I SPOKÓJ
1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku, za-

chowania spokoju i przestrzegania niniejszego regula-
minu.

2. Gość zgłasza personelowi portu zniszczenia, niespraw-
ność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie 
niniejszych zasad Regulaminu.

3. Cisza nocna na polu campingowym obowiązuje od go-
dziny 23.00 do 07.00.

4. Pralnia, natryski są dostępne dla wszystkich gości od 
godz. 6.00 do 23.00.

5. W miejscach ogólnodostępnych obowiązuje całkowity 
zakaz palenia tytoniu. 6. Pozostałych informacji udziela 
personel biura obsługi portu

6. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulami-
nie należy każdorazowo uzgadniać z pracownikami biuro 
obsługi Portu.

7. Obsługa portu może odmówić przyjęcia turystów , którzy 
podczas pobytu rażąco naruszyli regulamin campingu 
wyrządzając szkodę w mieniu campingu, turystów lub 
szkodę na osobie turysty, pracownika portu lub innych 
osób przebywających na kempingu albo też w inny spo-
sób zakłócili spokojny pobyt turystów lub funkcjonowa-
nia obiektu. Również turystom będącym pod widocznym 
wpływem alkoholu lub środków odurzających, - którzy za-
chowują 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 OSOBI-
STYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA OD-

NIESIONE NA TERENIE POLA CAMPINGOWEGO

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 wyposa-
żenia i urządzeń technicznych campingu, powstałe z jego 
winy oraz winy odwiedzających go osób.

3. Zarząd portu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty 
lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością goś-
cia, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia 
wynikłe z winy gości.

4. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją po-
stanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin


