
 

ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE 
2019 

 
 

GIRASOLE 

 
Mamy szczególną przyjemność powitać Państwa  i życzymy miłego pobytu w naszym ośrodku. Jesteśmy zawsze do Państwa 
dyspozycji, aby zapewnić, by Państwa urlop był spokojny i niezapomniany.  Zapraszamy do przestrzegania odpowiednich przepisów 
regulaminu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej www.campinggirasole.it  ,  który jest wysyłany wraz z 
potwierdzeniem rezerwacji i wywieszony w biurze recepcji i przy wejściu do ośrodka. 

 
WEJŚCIE NA TEREN OŚRODKA OZNACZA PEŁNĄ AKCEPTACJĘ ZASAD REGULAMINU. 

Nieprzestrzeganie regulaminu może prowadzić do usunięcia z ośrodka. 

 
DOSTĘP 

1. W momencie przyjazdu goście są proszeni o złożenie dokumentu identyfikacyjnego celem rejestracji każdej osoby, jak przewidziano 
w punkcie 109 rozporządzenia TULPS. 

2. Przyjazd klienta i dopełnienie formalności rejestracyjnych w recepcji są dozwolone tylko w godzinach wyświetlanych przy wejściu do 
obiektu. Podczas rejestracji klient i jego goście muszą przekazać ośrodkowi Girasole swoje dane osobowe. W przypadku późniejszych 
zmian dotyczących gości klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o nich dyrekcję poprzez podpisanie odpowiedniego 
formularza. 

3. Odwiedzający mogą uzyskać dostęp do ośrodka pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia i po dostarczeniu dokumentu, 
który będzie przechowywany w recepcji do zakończenia ich wizyty. Po pierwszych dwóch bezpłatnych godzinach odwiedzający musi 
opłacić koszt dziennego pobytu w obiekcie w budynku recepcji. 

4. Recepcja jest dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zameldowanie się jest dostępne wyłącznie po godzinie 16:00. 
Wymeldowanie z ośrodka, czyli opuszczenie kwatery i oddanie kluczy do recepcji należy dopełnić przed godziną 10:00. 

5. W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu można zatrzymać się odpłatnie kompleksie 
wypoczynkowym w porozumieniu z dyrekcją. 

6. Niestawienie się w recepcji najpóźniej do godziny 20:00 w przewidziany dzień przyjazdu bez uprzedniego powiadomienia 
(no show) jest równoznaczne z rezygnacją i anulowaniem rezerwacji i wiąże się z nałożeniem kary i utratą zaliczki. 

7. Późny przyjazd i wcześniejsze opuszczenie ośrodka nie stanowią podstawy do zwrotu lub obniżki cen. 
8. Nie przyjmujemy roszczeń dotyczących daty rozpoczęcia lub zakończenia pobytu. Autentyczne potwierdzenie pobytu 

stanowi tylko pismo potwierdzające wysłane przez biuro rezerwacji. Nie uznajemy zobowiązań rezerwacyjnych bez naszego 
pisemnego potwierdzenia. 

9. Goście zobowiązują się do dbania o przydzieloną im kwaterę. Przestawianie mebli nie jest dozwolone. Wszelkie uszkodzenia 
obiektu i jego wyposażenia podlegają karze pieniężnej. 

10. Pobyt gości poniżej 18 roku życia nie jest dozwolony, chyba że towarzyszą im osoby dorosłe, które są zobowiązane do 
nadzorowania ich zachowania przez cały pobyt w ośrodku i ponoszenia wszystkich skutków prawnych wobec Camping 
Girasole srl i wobec osób trzecich. 

 
ZASADY DOTYCZĄCE PRZEBYWANIA W OŚRODKU 

11. W godzinach ciszy, czyli od 13:30 do 15:30 i od 24:00 do 07:00 zabrania się generowania hałasu oraz organizowania 
hałaśliwych zebrań lub zgromadzeń, które mogą zakłócać odpoczynek pozostałych gości. Zakaz poruszania się pojazdami 
silnikowymi dowolnego typu na terenie ośrodka. Wejście i wyjście są dozwolone tylko pieszo. Radio, telewizja i inne 
urządzenia dźwiękowe nie mogą być słyszalne poza budynkami mieszkalnymi. 

12. Nakaz składowania odpadów w zróżnicowany sposób w odpowiednich punktach zbiorczych znajdujących się na terenie 
kompleksu. Zakaz usuwania odpadów poza odpowiednimi pojemnikami dostarczonymi przez wyznaczony personel zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w zakresie recyklingu. Zakaz usuwania ścieków, dowolnego typu oraz z dowolnego źródła, poza 
odpowiednimi punktami ściekowymi w obrębie miejsc zakwaterowania i/lub na zewnątrz obiektów sanitarnych. 

13. Zakaz wykonywania węzłów na roślinach celem podtrzymywania zadaszeń. Zabronione jest również palenie wolnego ognia 
na terenie całego obiektu i w obszarach przylegających. Przepisy te obowiązują bez uszczerbku dla bardziej restrykcyjnych 
przepisów organów odpowiedzialnych za ochronę i zachowanie mienia. 

14. Korzystanie ze specjalnych grillów do gotowania jest dozwolone wyłącznie w dniach, w których wiatr nie osiąga poziomu 
„umiarkowanego”, czyli o sile przekraczającej 3 w skali Beauforta (prędkość wiatru w zakresie 5,5–8 m/s). 

15. Używanie kuchenek gazowych w obrębie działek jest dozwolone w odległości większej niż 1,5 m od otaczającej roślinności. 
16. Zabronione jest rozpalanie produktów opałowych w tzw. „strefie buforowej” czyli w obszarze między piaszczystym 

wybrzeżem a obszarem przeznaczonym na działki. 
17. Zabrania się blokowania przejść wewnątrz pomieszczeń kablami i/lub jakimikolwiek innymi urządzeniami do rozprowadzania 

energii elektrycznej. Zabronione jest stosowanie przedłużaczy elektrycznych i ich opieranie na otaczającej roślinności. 
Pracownicy Girasole są wyraźnie upoważnieni do natychmiastowego odłączenia dowolnego kabla i/lub urządzenia 
przymocowanego z naruszeniem powyższych zasad. 

 
ZWIERZĘTA 

http://www.campinggirasole.it/


18. Dozwolone są małe i średnie zwierzęta domowe, z zastrzeżeniem uprzedniego pozwolenia, za opłatą oraz pod 
warunkiem że zostały poddane szczepieniom wymaganym przez prawo i przygotowano odpowiednią 
dokumentację. Zwierzęta muszą być trzymane na smyczy i przebywać pod ścisłą kontrolą właściciela, który ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek obrażenia lub szkody spowodowane przez zwierzę wobec osób i/lub 
mienia. 

19. Dostęp zwierząt do basenu jest zabroniony. 
20. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do zbierania ich odchodów przy użyciu odpowiednich urządzeń, 

celem zapewnienia komfortu innych klientów oraz dla utrzymania i zachowania odpowiedniego stanu higieny i 
wystroju stref użytku publicznego. 

21. Mycie zwierząt jest dostępne w odpowiedniej strefie w pobliżu placu zabaw. 
 

RUCH I PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 
22. Dopuszcza się tylko jeden pojazd na grupę, o długości nie przekraczającej 4,5 m. Miejsce parkowania auta zostaje 

przypisane przez dyrekcję ośrodka. Samochód musi być odpowiednio zarejestrowany w momencie zameldowania. 
Ewentualny drugi samochód, jeśli jest dozwolony, może parkować za odpowiednią opłatą. 

23. Poruszanie się samochodem/motocyklem w obrębie kompleksu ośrodka jest dozwolone wyłącznie w obszarach 
parkingowych. Poruszające się pojazdy nie mogą przekraczać prędkości chodu (10 km/godz.). Wszelki inny ruch 
samochodów lub innych pojazdów silnikowych w obrębie ośrodka jest zabroniony. 

 
SPOSOBY REZERWACJI I PŁATNOŚCI 

24. Aby dokonać rezerwacji, należy skontaktować się z recepcją (za pośrednictwem poczty, telefonu lub 
odpowiedniego formularza w witrynie  www.campinggirasole.it  ), która sprawdzi dostępność zakwaterowania w 
podanych datach i przygotuje specjalną ofertę cenową. 

25. Rezerwacja nabiera wartości wiążącej dopiero po otrzymaniu zaliczki potwierdzającej zgodnie z art. 1385 k.c., a 
następnie wysłaniu pisemnego potwierdzenia. Zaliczkę, ustaloną na podstawie zarezerwowanego okresu i rodzaju 
zakwaterowania i/lub działki, można przesłać przelewem bankowym lub opłacić kartą kredytową nie później niż 
przed upływem 3 dni po dacie dokonania rezerwacji. 

26. Jeśli chodzi o datę rozpoczęcia lub zakończenia pobytu, autentyczne potwierdzenie pobytu stanowi tylko pismo 
potwierdzające wysłane przez biuro rezerwacji, bez którego nie uznajemy zobowiązań rezerwacyjnych. Nie zezwalamy na 
wcześniejsze lub późniejsze przyjazdy lub wyjazdy (o ile nie zostały one uzgodnione wcześniej z biurem rezerwacji). Klient 
jest zobowiązany do zapłaty za pełny okres rezerwacji. 

27. Rezerwacja ma charakter osobisty i nie może być przekazywana przez klienta osobom trzecim z jakiegokolwiek powodu lub 
tytułu. 

28. Saldo pobytu można uregulować od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach (zob. pkt 4) gotówką z 
limitem do 2 999,00 EUR, kartą debetową lub kredytową. Czeki nie są akceptowane. 

29. Klient może w dowolnym momencie anulować rezerwację bez ponoszenia żadnych opłat, powiadamiając ośrodek 
Girasole na piśmie nie później niż na 7 dni przed pobytem. W takim przypadku zaliczka zostanie zwrócona w 
całości. 

30. Jakiekolwiek tymczasowe zawieszenie przez ośrodek usług lub działalności pomocniczej ze względów 
technicznych lub siły wyższej w żadnym wypadku nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów, anulowania rezerwacji 
działek i/lub kwater lub zakończenia stosunku umownego. 

 

SZKODY – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA – UTRATA MIENIA – KRADZIEŻ 
31. Każdy gość proszony jest o nadzór nad swoją własnością. Informujemy, że usługa przechowywania przedmiotów 

wartościowych jest bezpłatna. 
32. Przedmioty znalezione muszą być dostarczone do recepcji w celu umożliwienia przekazania ich prawowitym 

właścicielom. 
33. Ośrodek Girasole nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy, i pod względem ogólnym za szkody powstałe 

w wyniku przypadkowych i nieprzewidywalnych katastrof naturalnych (przewrócone drzewa, spadające gałęzie, 
powodzie itp.). 

34. Korzystanie ze sprzętu (obiektów sportowych, placów zabaw itp.) i uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach 
(zawody, gry, turnieje, pokazy itp.) odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. 

35. Klienci i/lub ich goście ponoszą osobistą odpowiedzialność wobec ośrodka Girasole i/lub osób trzecich za wszelkie 
uszkodzenia mienia i/lub obrażenia osób powstałe bezpośrednio i/lub pośrednio z jakiegokolwiek powodu z nich 
wynikającego. 

36. Po zwróceniu lokalu mieszkalnego, w przypadku wykrycia uszkodzenia konstrukcji, wyposażenia i/lub sprzętu 
przez personel przydzielony do obsługi i uprzedniego niezgłoszenia tego faktu przez gościa do zarządu ośrodka 
Girasole, ośrodek zastrzega prawo do zażądania od gościa odszkodowania. Podobnie jest z zastrzeżeniem prawa 
do żądania odszkodowania za poważne szkody (rzeczywiste straty). 

 

 

 

 



BASEN 
37. Godziny otwarcia: od 09:30 do 13:30 i od 15:30 do 19:30. 
38. Nakaz korzystania z prysznica przed wejściem do wody. 
39. Zakaz przyprowadzania zwierząt domowych (psów, kotów itp.) 
40. Wstęp dzieci poniżej 12 lat jest dozwolony wyłącznie w towarzystwie rodziców lub osób dorosłych. 
41. Nakaz noszenia czepka. 
42. Zakaz używania w basenie i pod prysznicami szamponów i/lub jakichkolwiek innych detergentów. 

 

W przypadku zasad niewymienionych w niniejszym regulaminie należy zapoznać się z kodeksem cywilnym lub 
obowiązującymi przepisami prawnymi. Jurysdykcja: w przypadku wszelkich spraw, które mogą wyniknąć z interpretacji 
lub wykonania niniejszego rozporządzenia i stosunku umownego, do którego ono się odnosi, jedynym miejscem 
właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Fermo. 

 

 

 

 

 
 

 


