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PRZEPISY OGÓLNE 

1. Stanica czynna jest w okresie maj-październik od godz. 06:00 do zmierzchu. 

2. Z usług Stanicy mogą korzystać wszyscy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy 

zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków 

odurzających albo zachowującym się agresywnie, lub w sposób powszechnie uznany za 

wulgarny. Kierownik stanicy może odmówić przyjęcia gościa, który podczas wcześniejszego 

pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu stanicy lub gości, szkodę na 

osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w stanicy, albo też w inny sposób 

zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie stanicy. 

3. Pierwszeństwo w korzystaniu z noclegów i środków pływających mają kolejno: 

a) uczestnicy imprez zorganizowanych przez Zarząd OMPZW, 

b) uczestnicy imprez zorganizowanych przez Zarząd Koła nr 6, 

c) uczestnicy innych imprez organizowanych przez PZW, 

d) członkowie Koła nr 6, 

e) pozostali członkowie PZW. 

4. Poza godzinami otwarcia, w stanicy przebywać mogą poza tylko osoby zameldowane 

(zakwaterowane) oraz członkowie Zarządu Koła nr 6 i osoby upoważnione. 

5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 06:00. 

6. Na terenie stanicy w budynkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest 

na zewnątrz w wyznaczonych miejscach. Jeżeli obsługa stwierdzi, że gość naruszył ww. zakaz 

to gość, a w przypadku osoby nieletniej to jego opiekun, zostanie obciążony dodatkowymi 

kosztami wietrzenia, prania, a także innych czynności mających na celu usunięcie skutków 

złamania ww. zakazu w kwocie do 1000 zł. 

7. Wszyscy goście zobowiązani są do dbania o środowisko naturalne. Zabronione jest też 

wyrzucanie śmieci do lasu i zanieczyszczanie wody. 

 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

8. Doba noclegowa w stanicy zaczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 12:00 dnia 

następnego. 

Życzenie przedłużenia pobytu poza okresem wskazanym w dniu przybycia/przy rezerwacji, 

Gość naszej przystani powinien zgłosić u Kierownika stanicy najpóźniej do godziny 8:00 dnia, 

w którym upływa termin najmu pokoju lub domku. Uwzględnienie życzenia przedłużenia 

pobytu uzależnione jest od posiadanych możliwości. 

9. Doba korzystania z łodzi zaczyna się od godziny 6:00 i trwa do zmierzchu. 

10. Przybywający do stanicy winni przedstawić Kierownikowi stanicy następujące dokumenty 

a) dokumenty potwierdzające członkostwo w PZW i kole – członkowie PZW, 

b) dowód osobisty/paszport - wszyscy, 

11. Otrzymujący zakwaterowanie w stanicy ma obowiązek dokładnego sprawdzenia wyposażenia 

pokoju/domku zgodnie z kartą inwentarza. Od tego momentu wynajmujący ponosi materialną 

odpowiedzialność za powierzony sprzęt.  



12. W wypadku zakwaterowania grupy, nie można zajmować żadnych pomieszczeń przed 

okazaniem Kierownikowi stanicy listy uczestników oraz pisma uprawniającego do korzystania 

z pomieszczeń i urządzeń ośrodka. 

13. Korzystający z prawa do zakwaterowania w stanicy mogą korzystać z urządzeń socjalnych, 

a także rowerów i środków pływających – w zależności od dostępności. 

14. Prawo do zakwaterowania nie oznacza automatycznego prawa do korzystania ze sprzętu. 

Rezerwacji i opłat za korzystanie z nich należy dokonać osobno. 

15. Kierownik stanicy ma prawo do niewydania środków pływających m.in.: dzieciom do lat 16 

i osobom, których zachowanie wskazuje na bycie pod wpływem środków odurzających. 

16. Wypożyczający jest zobowiązany do pozostawienia danych kontaktowych, użytkowania 

wypożyczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zdawania go w stanie niezmienionym, 

nieuszkodzonym oraz czystym. 

17. Łodzie mogą być eksploatowane z silnikami do 6 KM. 

18. Właściciele zwierząt przebywających na terenie stanicy zobowiązani są do posiadania 

aktualnych szczepień swoich pupili i sprzątania ich odchodów. Psy poza pokojem/domkiem 

muszą być na smyczy lub w kagańcu. 

19. Parkowanie dozwolone jest tylko na wyznaczonym terenie. W czasie parkowania, 

w widocznym miejscu za szybą musi być umieszczona karta parkingowa. Parking nie jest 

strzeżony i stanica nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty. 

20. Zarząd Koła nr 6 nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, 

papierów wartościowych, kosztowności lub innych wartościowych przedmiotów, w tym 

mających wartość naukową lub artystyczną. Za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie 

stanicy Zarząd Koła nr 6 nie ponosi odpowiedzialności 
 

OPŁATY 

21. Usługi świadczone przez stanicę są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

22. Z opłaty za korzystanie ze stanicy zwolnieni są: 

a) osoby będące w delegacji służbowej zatwierdzonej przez Zarząd Koła nr 6, 

b) osoby wykonujące prace społeczne na rzecz Koła nr 6 (na czas tych prac), 

c) inne osoby – za zgodą Zarządu Koła nr 6. 

23. Rezerwacja większej liczby noclegów lub łodzi może wymagać wniesienia zaliczki - w terminie 

7 dni po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji. Na tydzień przed terminem rezerwacji należy ją 

potwierdzić – na adres email koła nr 6. 

24. Brak potwierdzenia rezerwacji oznacza, że zaliczka nie podlega zwrotowi, a Zarząd Koła nr 6 

rezerwuje sobie prawo do odmowy rezerwacji w przyszłości. 

25. W wypadku rezygnacji z opłaconej usługi wniesione opłaty nie będą zwracane. 

 

OPUSZCZENIE STANICY 

26. Kończąc korzystanie z usług stanicy, gość ma obowiązek sprzątnięcia pomieszczeń, w tym 

umycia wszystkich naczyń oraz zwrotu pościeli, zwrotu wypożyczonego sprzętu. 

27. Przy wymeldowaniu, Kierownik stanicy ma obowiązek sprawdzić stan sprzętu i wyposażenie 

pokoju/domku. 
 

 


