Ogólne warunki i regulamin kempingu "Camping an der Oder"
Parkując przyczepę kempingową, kampera, rozbijając namiot lub w jakikolwiek inny sposób korzystając z
tego kempingu, użytkownik akceptuje niniejsze warunki. Odmienne i/lub uzupełniające uzgodnienia
wymagają pisemnego potwierdzenia przez operatora kempingu.
Opłata
Cena wynosi 5,- € za dzień za miejsce campingowe lub namiotowe, niezależnie od ilości osób i jest ważna
do następnego dnia do godz.11tej.
Miejsce parkingowe i przedsionki są wliczone w cenę. Płatności należy dokonać w ciągu 15 minut od
przyjazdu w kasie „niebieskiej“ stacji benzynowej i umieść pokwitowanie za przednią szybą pojazdu
kempingowego lub samochodu (w przypadku przyczep kempingowych).
Jeśli są Państwo z namiotem prosimy o okazanie pokwitowania ochronie bez wezwania.
Nieuiszczenie opłaty może skutkować zablokowaniem pojazdu i zakazem wstępu na teren obiektu.
Przyjazd
Przyjazd jest dozwolony codziennie od 6.00 do 22.00. Rejestracja nie jest konieczna.
Rezerwacja
Rezerwacja nie jest możliwa. Roszczenia o korzystania z pola namiotowego nie przysługuje.
Prawa wewnętrzne
Prawo gospodarza domu przysługuje wyłącznie operatorowi kempingu oraz jego pracownikom i
przedstawicielom. Operator kempingu ma prawo w każdej chwili zabronić korzystania z kempingu i/lub
wydać zakaz wstępu.
Zabudowy
Surowo zabronione jest stawianie ogrodzeń i instalowanie jakichkolwiek konstrukcji. Dopuszcza się
ustawienie wyłącznie mebli campingowych w liczbie dostosowanej do potrzeb oraz maksymalnie jednej
markizy, o ile nie przekracza ona istniejącego oznakowania działki.
Czas odpoczynku
Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00, oraz okresu odpoczynku od 13.00 do
15.00, a także w niedziele oraz we wszystkie święta polskie i niemieckie.
Ogień
Palenie ognisk dozwolone jest tylko na wybetonowanych powierzchniach przeznaczonych do tego celu, o
ile pozwala na to pogoda/susza. Możliwość zakupu drewna opałowego na rynku.
Śmieci
Usuwanie normalnych ilości odpadów domowych jest możliwe bezpłatnie za pośrednictwem kontenerów
na odpady, które znajdują się na terenie posesji. Proszę zwrócić uwagę na segregację odpadów.
Woda pitna
Na kempingu znajduje się kolumna wodna z przyłączem Gardena do poboru wody pitnej, który jest
zaznaczony na mapie. Opłaty są wyświetlane na kolumnie, płatność jest możliwa tylko w Euro (monety). Na
kempingu znajdują się inne przyłącza wody do podlewania, nie jest to woda pitna.

Ścieki
Na kempingu znajduje się oświetlone stanowisko do usuwania szarej i czarnej wody (fekalia), które jest
zaznaczone na mapie. Bezpośrednio przy stacji usuwania odpadów możliwe jest opróżnianie i spłukiwanie
toalet kasetowych. Do opróżniania zbiorników stałych służy ponadto spust przejazdowy ze spłukiwaniem,
zapłata i uruchomienie spłukiwania odbywa się poprzez kolumnę usuwania odpadów. Opłaty są
wyświetlane na słupie wody, płatność jest możliwa tylko w euro (monety).
Kategorycznie zabrania się odprowadzania ścieków poza stację usuwania odpadów i/lub z naruszeniem
opłat.
Naruszenie przepisów związane jest z karą w wysokości 75,- EUR za każdy incydent.
Energia elektryczna
Na kempingu znajduje się kilka słupów elektrycznych z 4 gniazdami CEE 230V/10A każdy, które są
zaznaczone na planie.
Opłaty są wyświetlane na słupach elektrycznych, płatność jest możliwa tylko w Euro (monety). Należy
pamiętać, że aktywacja gniazdek elektrycznych na małych słupkach bocznych (slave) odbywa się poprzez
odpowiedni, przyporządkowany im słupek główny (master). Korzystanie z kolumn zasilających i układanie
kabla zasilającego/ przedłużającego odbywa się na własne ryzyko.
Toalety/Pomieszczenia sanitarne
Najbliższe toalety i umywalnie znajdują się obok restauracji "Star", patrz mapa rynku. Korzystanie
z nich jest bezpłatne. Tylko niektóre toalety są otwarte w nocy. Toaleta bez barier (24h) znajduje się na
niebieskiej stacji benzynowej.
Prysznic
Dla naszych gości kempingowych jest bezpłatny prysznic w umywalniach obok restauracji "Star", patrz
plan rynku.
Klucz można otrzymać za kaucją na niebieskiej stacji benzynowej.
Psy
Psy należy trzymać na smyczy, psie odchody należy natychmiast usuwać.
Zakupy i gastronomia
Stoiska handlowe, restauracje i zakłady fryzjerskie na terenie Polenmarkt Hohenwutzen są otwarte
codziennie, także w niedziele i większość świąt, w godzinach od 9 do 17. Stacje benzynowe i niektóre
stragany są otwarte 24 godziny na dobę, również w niedziele i święta.
Linia autobusowa / Shuttle-Bus
Z przystanku autobusowego (patrz mapa rynku) 3 razy dziennie kursuje autobus do Berlina, dojazd do
przystanku tramwajowego p.n. Allee der Kosmonauten/Rhinstraße.
Ceny i rozkład jazdy można znaleźć na tablicy informacyjnej na przystanku autobusowym.

Wędkowanie
Wędkowanie z brzegu lub z łodzi w dzień i w nocy możliwe jest na obwodzie rybackim o łącznej powierzchni
2081,4 HA obejmującym akwen rzeki Odry, Odry Wschodniej, Odry Zachodniej, Międzyodrza od ujścia Rzeki
Myśli do autostrady A6 Szczecin-Berlin, który prowadzony jest przez Rybacką Spółdzielnię „REGALICA”

z siedzibą w Gryfinie. Po zakup zezwoleń oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do
stosik H4, H5 i H7.

Nagłe wypadki
Telefon alarmowy: 112
Infolinia operatora kempingu/Polenmarkt Hohenwutzen (niemieckojęzyczna, bezpłatna):
+49 (0)800 55 33 232
Infolinia alarmowa (niemieckojęzyczna, 24h): +49 (0)30 403 646 686
Bezpieczeństwo/monitoring
Kamping i teren Polenmarkt Hohenwutzen są strzeżone 24 godziny na dobę przez ochronę.
Teren jest oświetlony i zabezpieczony kamerami video.

Życzymy Państwu miłego pobytu!

Osinów Dolny, 06.04.2022

