
WARUNKI KORZYSTANIA Z  ,,CAMPER PARKU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ’’ 
 
 
1. Doba pobytowa Camper Parku rozpoczyna się  od godz. 14:00 i kończy o godz. 
12:00 dnia następnego. Cena za jedną dobę pobytu wynosi 75,00 pln 
 
2. Meldunek jest możliwy w godzinach od  06:00 – 21:00 w recepcji znajdującej się w 
głównym budynku Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Do 
meldunku potrzebne są następujące dane: 
- Imię i nazwisko osoby pełnoletniej korzystającej z miejsc  postojowych, 
- Nr. Rejestracyjny pojazdu ( Campera), 
- ilość dni pobytu. 
* Dane osobowe osób związanych z realizacją niniejszej umowy udostępniane 
są przez strony sobie wzajemnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem 
danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych i na podstawie art. 14 ust. 
5 lit. c) ww. rozporządzenia obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 
ww. rozporządzenia nie ma zastosowania. 
 
3. Brama wjazdowa będzie otwierana i zamykana przez pracowników Centrum Sportu 
Akademickiego  
lub  za pomocą pilota, który zostanie wydany w recepcji przy meldunku . 
 
4. Opłata za cały pobyt uiszczana jest w chwili przyjazdu, jeśli goście przybyli w nocy- 
na drugi dzień rano. 
 
5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do 06:00 rano. 
 
6. Turysta po przybyciu na Camper Park ma obowiązek dopełnienia formalności 
meldunkowych, przestrzegania regulaminu, czystości na terenie biwakowania,  
właściwej segregacji odpadów, nie zakłócania ciszy nocnej innym turystom 
znajdującym się na kempingu, dbania o wyposażenie z którego korzysta podczas 
wypoczynku oraz pozostawienia po sobie czystego miejsca postojowego. 
 
7. Poruszanie się po terenie Camper Parku przez turystę pojazdem mechanicznym 
zobowiązuje go do zachowania szczególnej ostrożności. 
 
8. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, 
które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. 
 
9. Turysta ma prawo do przebywania na Camper Parku i korzystania z wszelkich 
świadczeń  oraz usług zawartych w uiszczonej opłacie tj., np. korzystanie z prądu,  
toalet oraz prysznicy w podanych poniżej terminach oraz godzinach, możliwość 
dostępu do wi-fi oraz siłowni zewnętrznej. 
 
10. Turysta jest zobowiązany przestrzegać przepisów przeciwpożarowych oraz 

sanitarno -epidemiologicznych. Na terenie całego Camper Parku obowiązuje zakaz 

rozpalania ognisk.  Do grillowania wyznaczone jest specjalne miejsce znajdujące się 

na jego terenie . 



11. Turysta ma prawo wprowadzenia na teren Camper Parku zwierząt pod warunkiem 
zachowania stosownej higieny oraz posiadania świadectw obowiązujących szczepień  
ochronnych. Zwierzęta agresywne powinny być trzymane na smyczy i wyprowadzane 
w kagańcu. Utrzymanie czystości związanej z pobytem zwierząt na terenie Camper 
Parku należy do właścicieli. 
 
12. Na terenie Camper Parku zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności 
komercyjnej bez zgody Dyrekcji ( Stawianie food-trucków itp.  oraz prowadzenie 
jakiejkolwiek działalności komercyjnej służącej przynoszeniu korzyści materialnej). 
 
13. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego 
przez zakłócenie spokoju, nadużywania alkoholu itp.  będzie skutkowało 
opuszczeniem Camper Parku oraz karą w wysokości 50 pln. Za zgubienie pilota do 
bramy wjazdowej najemca  zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 50 pln. Kara 
jest płatna niezwłocznie w recepcji znajdującej się w budynku głównym Centrum 
Sportu Akademickiego. 
 
14. W czasie pobytu należy odpowiednio zabezpieczyć  swoje mienie w tym w 
szczególności rzeczy wartościowe, tj.np. pieniądze, papiery wartościowe, karty, cenne 
przedmioty itp.  Dyrekcja Camper Parku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za 
ich ewentualne zagubienie lub kradzież, jak również za uszkodzenie czy zniszczenie 
przyczepy kempingowej, Campera, namiotu, samochodu. 
 
*  Cena pobytu na Camper Parku  zawiera: 
 

    
                                            15.06 - 30.09            15.06-30.09 
                                            (6:00-22:00)              (6:00-22:00) 
   
                                                        
W sezonie niskim tj. do 15.06 dostęp do prysznicy oraz WC  jest możliwy w godzinach 6:30 – 
11: 30,  
W sezonie wysokim tj. po 15.06 do 30.09 dostęp do prysznicy oraz WC jest możliwy w 
godzinach 6:00-22:00. 

 

    
                                                                                                                                                  ( 15.04-30.09)                     

    
*   Możliwość wypożyczenia hamaka za kaucją zwrotną w wysokości 50 pln ( w terminie od 15.06 
– 30.09)    
  



 
 
 *  Korzystanie z obiektów sportowych po uprzedniej rezerwacji dodatkowo płatne ( zgodnie z 
cennikiem ) 

 

       
 

 

 

 
 

 


