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                                                  Załącznik Nr 6/2015  do Uchwały Nr XI/91/2015    

                                        Rady Gminy Gołuchów 

                                                                        z dnia 06.10.2015r.                                                   

 

Regulamin 

Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki I Sportu 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie zwanego dalej 

„GOTiS”. 

2. Osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu. 

 

3. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz: 

- wstępu na teren obiektu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, lub 

pod wpływem innego środka odurzającego; 

- wchodzenia lub przechodzenia przez ogrodzenie; 

- rozpalania ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 

-  korzystania z grilla na balkonie, tarasie lub w domku; 

 

Osobom korzystającym z ośrodka nie wolno powodować sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu oraz 

bezpieczeństwu innych osób. 

 

4. Osoby korzystające z usług ośrodka zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom obsługi obiektu, 

która koordynuje sprawy bezpieczeństwa, porządku oraz przestrzegania regulaminu Ośrodka. 

 

5. Obsługa ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która uporczywie narusza wszelkie 

zasady regulaminu. 

 
6. Osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu. 

 
7. Rezerwacji terminów udostępniania domku letniskowego lub miejsca na polu namiotowym – kempingowym 

dokonuje się w biurze ośrodka, telefonicznie lub mailowo.  

 
8. Przybywając do ośrodka należy zgłosić się do recepcji celem dokonania formalności meldunkowych oraz 

otrzymać wskazane miejsca pobytu.  

 
9. Pracownik recepcji dokonuje zakwaterowania oraz przekazania wyposażenia będącego na wyposażeniu 

domku turystycznego lub też wskazuje miejsce ustawienia namiotu, przyczepy kempingowej, karawaningu.  

 
10. Za poszczególne usługi pracownik recepcji pobiera opłaty z góry zgodnie z obowiązującym cennikiem usług 

znajdującym się w recepcji ośrodka. 

 
11. Ośrodek jest miejscem wypoczynku. Osoby korzystające z kempingu mają prawo do korzystania ze 

wszystkich znajdujących się na kempingu urządzeń i świadczonych usług. 
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12. Korzystający z ośrodka zobowiązuje się do zachowania czystości na terenie biwakowania lub w domku 

turystycznym i jego otoczeniu, nie niszczenia zieleni i urządzeń oraz przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych. 

 
13. O zamiarze wyjazdu z ośrodka należy powiadomić pracownika recepcji, który dokona odbioru powierzonego 

sprzętu, urządzeń oraz sprawdzi czystość w miejscu biwakowania. 

 

Zasady wypożyczania sprzętu rekreacyjnego 

 

1) Sprzęt rekreacyjny będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością ośrodka. 

2) Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających 

sprzętu nie wypożycza się.  

3) Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są zgodnie z cennikiem. 

4) Warunkiem wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego jest podpisanie dokumentu wypożyczenia-umowy 

najmu. 

5) Wypożyczający przed jazdą jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny roweru. 

6) Sprzętem rekreacyjnym można poruszać się po wyznaczonych trasach przez pracownika GOTiS..  

 

IV.   Postanowienia końcowe 

1. Osoby niezameldowane w Ośrodku, dla bezpieczeństwa i porządku,  mogą gościnnie przebywać na terenie 

Ośrodka w godzinach od 10:00 do 22:00 po dokonaniu dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem GOTiS.  

2. Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie ośrodka tj. Gołuchów ul. Leśna 1, 63-322 Gołuchów. 

 

 


