
REGULAMIN 
 

       Na terenie stanicy i campingu ,,Wagabunda” obowiązują następujące zasady : 
 

1. Po przybyciu na obiekt turyści dopełniają formalności meldunkowych opłacając gotówką należność 
za pobyt z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
 

2. Turyści korzystający z pola namiotowego podporządkowują się ewentualnym decyzjom o lokalizacji 
ich miejsca pobytu. 
 

3. Dla celów ewidencyjnych administracja obiektu (recepcja) przekazuje turystom tabliczki do 
oznakowania namiotów, przyczep, kamperów, zwracanych po zakończeniu pobytu. 
Namioty, przyczepy, kampery, itp... bez obowiązujących oznakowań zawieszonych w widocznym, 
umożliwiającym kontrolę miejscu będą bezzwłocznie usuwane z obiektu. 
 

4. Odstępowanie miejsca noclegowego, względnie wyposażenia lub sprzętu powierzonego, czy ich 
przenoszenie do innych pomieszczeń bez zgody administracji obiektu jest niedozwolone. 
 

5. Goście zobowiązani są do dbałości o czystość i należyty stan techniczny miejsca biwakowania i 
infrastruktury technicznej oraz nie zakłócania spokoju innym turystom korzystającym z campingu i 
stanicy. 
 

6. Osoby zakłócające wypoczynek gościom poprzez zbyt głośne i natarczywe odtwarzanie muzyki 
mechanicznej, grę na instrumentach, zbyt głośne lub wulgarne zachowanie, czy naruszające niniejszy 
regulamin w inny sposób będą wypraszane z obiektu bez zwrotu wcześniej dokonanych opłat. 
 

7. Osoby nietrzeźwe oraz małoletnie pozostające bez opieki dorosłych nie będą przyjmowane na 
ośrodek. 
 

8. Doba hotelowa trwa od godziny 12.30 do godz. 10.00 dnia następnego. Doba campingowa  
regulowana jest przez recepcję obiektu. 
 

9. Przedłużenie pobytu musi nastąpić przed upływem ostatniej opłaconej doby hotelowej określonej 
w  pkt 8. Obiekt nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów w przypadku skrócenia pobytu. 
 

10. Dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdów mechanicznych na terenie całego obiektu  wynosi 
do 5 km/h. 
 

11. Obiekt zapewnia przechowywanie rzeczy wartościowych. Za rzeczy niezdeponowane camping nie 
odpowiada. 
 

12. Na obiekcie można przechowywać zwierzęta pod warunkiem posiadania aktualnych szczepień i 
zabezpieczenia (psy : smycz lub kaganiec), po wniesieniu opłaty sanitarnej. 
 

14. Turysta ma możliwość przyjmować w swoim pomieszczeniu gości, którzy zobowiązani są opuścić 
camping przed godzina 22.00. Należy pamiętać, że przebywanie tych osób w ośrodku bez uzgodnienia 
z administracją obiektu jest zabronione. 
       W razie stwierdzenia takiego faktu administracja obiektu zastrzega sobie prawo pobrania 
rekompensaty za pobyt w wysokości równej pięciokrotności przewidzianej cennikiem opłaty . 
 

15. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzenia w powierzonym wyposażeniu korzystający 
obowiązany jest zapłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości brakującego lub 
uszkodzonego wyposażenia w/g ceny zakupu lub naprawy. 
 

16. Na terenie obiektu od godziny 22.00 do godz.6.00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna.  
 

17. Po godzinie 22.00 wjazdy na pole namiotowe pojazdami mechanicznymi z uwagi na ciszę nocną 
nie będą realizowane. Pojazdy  należy pozostawiać na parkingu przejściowym przy recepcji lub na 
parkingu pracowniczym przy ogrodzeniu obiektu. 
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