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R E G U L A M I N   K E M P I N G U   V I T E R

Szanowni Goście!

To wyjątkowy zaszczyt móc przywitać Państwa i życzyć udanego pobytu na naszym 
kempingu.Naszym życzeniem jest być zawsze do Państwa dyspozycji, z nadzieją, że Państwa 
urlop będzie udany i beztroski jak nigdy dotąd.Prosimy Państwa o ścisłe przestrzeganie 
zasad naszego regulaminu.

WJAZD NA KEMPING BĘDZIE UWAŻANY ZA PAŃSTWA POTWIERDZENIE PRZESTRZEGANIA 
REGULAMINU. 

Podstawowe informacje:

• Przyjazd od godz. 13:00.•
• Wyjazd do godziny 12:00.•
• W przypadku nieprzestrzegania wskazanych powyżej godzin, następuje płatność

za dodatkowy dzień, zgodnie z obowiązującym cennikiem kempingu.••
• Dyrekcja kempingu zastrzega sobie prawo do inspekcji w dowolnym momencie

pobytu gościa na kempingu.••
• Kierownictwo kempingu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgubione lub

uszkodzone przedmioty będące własnością gości oraz za wypadki i obrażenia
powstałe wskutek nieuwagi gości w obrębie kempingu.•

• Łamanie regulaminu może skutkować wypowiedzeniem usługi zakwaterowania
oraz wydaleniem z kempingu.



Reguły:

• Każdy gość, przy przyjeździe, musi zameldować się na recepcji i tylko tacy goście
mogą zostać zakwaterowani na kempingu.••

• Ewentualne osoby odwiedzające naszych gości na kempingu muszą po przyjściu
zgłosić się do Biura Informacji oraz pozostawić dokument tożsamości.Za 
przyjazd do kempingu pobierana jest opłata w wysokości dziennej wejściówki, 
według regularnego cennika kempingu.••

• Przyłączanie  się  do  sieci  elektrycznej  jest  możliwe  tylko  w  przewidzianych
miejscach.••

• Jesteście Państwo zobowiązani do uszanowania „Ciszy nocnej” w godzinach od
23:00-07:00.

•
• Właściciele łodzi są zobowiązani do zgłoszenia ich przy przyjeździe, na recepcji 

kempingu.•
• Parkowanie samochodu jest  dozwolone wyłącznie w przewidzianych do tego

miejscach oraz na własnych parcelach.•
• NA  PARCELACH  DOZWOLONE  JEST  KORZYSTANIE  TYLKO  Z  KUCHENEK

GAZOWYCH I ELEKTRYCZNYCH

Zabrania się:

1. Mycia naczyń i przedmiotów w miejscach to tego nieprzeznaczonych.
2. Wchodzenia dzieci bez opieki dorosłych do pomieszczeń sanitarnych.
3. Korzystania z żelazek, piekarników i innych urządzeń bez stałej kontroli.
4. PALENIA OGNIA NA TERENIE CAŁEGO KEMPINGU!!!
5. Wznoszenia  jakichkolwiek  ogrodzeń  wokół  kampera  lub  namiotu  oraz  niszczenia

terenu.

6. Poruszania się pojazdami z prędkością powyżej 5 km/h.
7. Pozostawiania odpadów różnego rodzaju poza przewidzianymi do tego kontenerami.
8. Hałasowania na kempingu.

9. Surowo zabronione jest niszczenie mienia ruchomego i nieruchomości kempingu
Viter.Dyrekcja kempingu zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za uszkodzone
mienie.

KIEROWNICTWO I PERSONEL KEMPINGU VITER ŻYCZĄ PAŃSTWU UDANEGO POBYTU!


