
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 
WÓJTA GMINY KOCZAŁA 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu pola namiotowego nad jeziorem Dymno w Koczale 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam regulamin pola namiotowego nad jeziorem Dymno w Koczale, który stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Koczała z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu pola namiotowego nad jeziorem Dymno w Koczale zmienione zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy 
Koczała z dnia 1 sierpnia 2019 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

WÓJT 
 
 

Jerzy Bajowski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 42/2020 

Wójta Gminy Koczała 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO 
NAD JEZIOREM DYMNO W KOCZALE 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Pole namiotowe nad jeziorem Dymno w Koczale jest miejscem rekreacji i wypoczynku. Osoby 
przebywające na polu nie mogą zakłócać wypoczynku innych osób wypoczywających. 

2. Każdy przebywający na terenie pola namiotowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu 
pod groźbą wydalenia, bez możliwości zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt. 

3. Właścicielem pola namiotowego jest Gmina Koczała, 77-220 Koczała, ul. Człuchowska 27, 

tel. 59 857 42 58, faks 59 857 40 73, www.koczala.pl, e-mail: koczala@koczala.pl. 

II.    FUNKCJONOWANIE OBIEKTU W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

1. Na polu namiotowym może przebywać jednocześnie do 80 osób. 

2. W związku z ograniczoną liczbą osób mogących jednocześnie przebywać na polu namiotowym należy 
rezerwować swój pobyt telefonicznie. Numer telefonu można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy Koczała lub na 
stronie internetowej www.koczala.pl  w zakładce turystyka i wypoczynek. W przypadku odwołania rezerwacji 
należy powiadomić recepcję na przynajmniej 3 dni przed planowanym przyjazdem. Pracownik recepcji ma prawo 
odmówić wjazdu na pole namiotowe osobom, które nie zarezerwowały swojego pobytu wcześniej. 

3. W obrębie pola namiotowego na tablicy ogłoszeń umieszczone zostały informacje o zasadach zachowania 
higieny w obiekcie w czasie epidemii, których należy bezwzględnie przestrzegać. Powyższe informacje znajdują 
się na stronie internetowej www.koczala.pl  w zakładce turystyka i wypoczynek.  

4. W obrębie pola namiotowego na tablicy ogłoszeń umieszczone zostały numery telefonów alarmowych do 
służb sanitarnych i porządkowych. 

5. Na polu namiotowym obowiązuje zakaz zgromadzeń. Zakaz ten nie dotyczy jednej społeczności domowej - 
rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących. 

6. Każda osoba, która zamierza być zakwaterowana w obiekcie musi zaakceptować i przestrzegać regulamin 
pola namiotowego nad jeziorem Dymno w Koczale wraz z wszelkimi zasadami zachowania higieny i zasadami 
funkcjonowania obiektu w okresie epidemii potwierdzając to własnoręcznym podpisem przy rejestracji. 
W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 podpis składają rodzice lub opiekunowie prawni. 

7. Przed wejściem na recepcję należy zdezynfekować ręce oraz zasłonić nos i usta. Zalecane jest też używanie 
rękawiczek. 

8. W recepcji może przebywać tylko jedna osoba, która zamierza przebywać lub przebywa na polu 
namiotowym. Wymóg pojedynczego wchodzenia do recepcji nie dotyczy osób, które ze względu na stan zdrowia 
lub wiek (do 18 lat) nie mogą samodzielnie złożyć podpisu. 

9. Recepcja nie przyjmuje żadnego rodzaju depozytów. 

10. Na jednym stanowisku muszą przebywać członkowie jednej społeczności domowej - rodziny lub osoby 
wspólnie zamieszkujące. 

11. Jeśli osoby pozostają poza swoim wyznaczonym stanowiskiem obozowania, obowiązują je zasady 
dotyczące odległości i zachowania w miejscu ogólnodostępnym w czasie epidemii. Należy zachować 
2 m odległości od innych osób. Warunek ten nie dotyczy jednej społeczności domowej - rodziny lub osób wspólnie 
zamieszkujących. 

12. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju ogólnodostępna kuchnia jest nieczynna dla osób 
przebywających na polu namiotowym. 
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13. Przed wejściem i po wyjściu z sanitariatów należy zdezynfekować ręce. 

14. Kabiny prysznicowe są dostępne w godz. 7.30.-10.30 i od 18.00-21.00. 

15. Liczba osób jednorazowo przebywających w wc i pod prysznicami musi być o połowę mniejsza od liczby 
kabin sanitarnych i liczby umywalek. Liczba ta jest określona i umieszczona na drzwiach wejściowych 
w poszczególnych pomieszczeniach sanitarnych. Liczby tej należy bezwzględnie przestrzegać. 

16. W pomieszczeniach wspólnych obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa. 

17. W przypadku zauważenia u osób przebywających na polu namiotowym objawów chorobowych (m.in. 
gorączka, kaszel, duszności) należy bezzwłocznie zawiadomić pracownika recepcji 
i bezwzględnie postępować zgodnie z jego zaleceniami. 

18. Nie zastosowanie się do któregokolwiek z punktów regulaminu będzie skutkowało wydaleniem 
z pola namiotowego bez możliwości zwrotu poniesionych opłat za pobyt. 

III.    CZAS POBYTU  

1. Doba pobytowa trwa od godziny 14.00. do godz. 14.00. 

2. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt zobowiązane są do poinformowania o swoim zamiarze pracownika 
recepcji. Pracownik recepcji może odmówić przedłużenia pobytu, jeśli liczba osób przebywających w danym 
terminie na polu namiotowym będzie większa niż 80 osób. 

IV.    OPŁATY 

1. Opłaty za pobyt są pobierane zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Koczała obowiązującym w dniu 
przyjazdu. Opłata miejscowa jest pobierana zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Koczała 
w sprawie opłaty miejscowej. 

2. Inkasentów poboru opłaty biwakowej wyznacza Wójt Gminy Koczała. Inkasentów poboru opłaty miejscowej 
wyznacza Rada Gminy Koczała. 

3. Goście przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji oraz 
uregulować należność za cały okres pobytu z góry niezwłocznie po przyjeździe, 
a w uzasadnionych przypadkach najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjazdu, opłacając jednocześnie opłatę 
miejscową. Dowód wpłaty za uiszczone opłaty należy zachować do dnia wyjazdu. 

4. W przypadku skrócenia pobytu recepcja nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku. 

5. Wniesienie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

V.    PRZEPISY PORZĄDKOWE  

1. Każdy przebywający na terenie pola namiotowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, 
w tym sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych. 

2. Na terenie pola namiotowego mogą przebywać tylko osoby zameldowane w obiekcie. Nie ma możliwości, 
aby na polu namiotowym przebywały inne osoby, w tym zaproszeni goście. Osoby przebywające na polu 
namiotowym są obowiązane do takiego zachowania, aby pozostałe osoby mogły się czuć komfortowo 
i bezpiecznie. 

3. Pracownik recepcji może odmówić zameldowania osobom, które podczas poprzedniego pobytu rażąco 
naruszyły powyższy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu pola, turystów lub szkodę na osobie turysty, 
pracownika pola lub innych osób przebywających na polu albo też w inny sposób zakłócili spokojny pobyt 
turystów lub funkcjonowanie obiektu poprzez swoje agresywne zachowanie. 

4. Dzieci przebywające na terenie pola namiotowego winny obowiązkowo znajdować się pod opieką 
i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych. 

5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 24:00 do 7:00. 

6. Miejsce rozłożenia namiotu, postawienia przyczepy, campera lub pojazdu należy każdorazowo konsultować 
z pracownikiem recepcji. 

7. Dostęp do energii elektrycznej do namiotów, camperów i przyczep campingowych tylko i wyłącznie ze 
słupków z mediami, za dodatkową opłatą, po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi recepcji. 
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8. Korzystanie z prądu elektrycznego w pomieszczeniach sanitarnych tylko w trakcie przebywania 
w tych pomieszczeniach. Kategoryczny zakaz podłączania przedłużaczy (listew zasilających) i zasilania z nich 
urządzeń elektrycznych na polu namiotowym. 

9. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku. Śmieci 
i odpady należy składować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, tj. kontenerach przy budynku 
socjalnym. Butelki plastikowe i inne opakowania należy zgnieść przed wrzuceniem do kontenera. 

10. Biwakujący zobowiązani są do korzystania z urządzeń znajdujących się na polu namiotowym oraz 
w jego obrębie w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego. 

11. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety lub prysznica, powinno się zostawić miejsce to w takim stanie, 
aby mogło być do dyspozycji innych osób. 

12. W związku z ograniczoną liczbą osób mogących jednocześnie przebywać w sanitariatach należy ograniczyć 
czas przebywania w tych pomieszczeniach do niezbędnego minimum. 

13. Właściciele zwierząt przebywających na terenie pola namiotowego zobowiązani są do zapewnienia 
bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Psy powinny być 
prowadzone na smyczy, a w razie potrzeby w kagańcu. Właściciel odpowiada za szkody wyrządzone innym 
użytkownikom pola namiotowego przez swoje zwierzę oraz jest zobowiązany do sprzątania po nim nieczystości. 

14. Kategorycznie zabrania się palenia ognisk poza wyznaczoną do tego celu wiatą oraz okopywania 
namiotów. Dopuszcza się używanie grillów wolnostojących przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. 

15. Kategorycznie zabrania się palenia papierosów i papierosów elektronicznych oraz używania środków 
odurzających na terenie obiektu i w budynku socjalnym. 

16. Obsługa recepcji wydala z pola namiotowego wszystkie osoby nie stosujące się do powyższego regulaminu 
bez możliwości ubiegania się o zwrot opłat za niewykorzystany pobyt oraz wszelkich odszkodowań. 

VI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Obsługa recepcji nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu lub wody spowodowane 
awariami elektrowni lub wodociągu. 

2. Za rzeczy zagubione, skradzione lub zniszczone przez osoby przebywające na terenie pola namiotowego 
obsługa recepcji nie odpowiada. 

3. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać 
z pracownikiem recepcji. 

4. Skargi i wnioski należy zgłaszać w recepcji obiektu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.
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