
 

Regulamin KAMPER PARKU, STARE JABŁONKI 

• Właścicielem i zarządcą Kamper Parku jest PHU Martom-Traveland Sp. z o.o. Hotel Anders w 

Starych Jabłonkach (dalej Hotel Anders lub Hotel). 

• Doba kampingowa trwa od godz. 16:00 do godz. 12:00 dnia następnego.  

• Rezerwacja miejsca na kamper parku odbywa się poprzez telefon lub email do recepcji hotelu.  

• Gwarancją rezerwacji jest opłata za pierwszą dobę pobytu z góry. 

• W przypadku nie pojawienia się Gościa w pierwszej dobie rezerwacja zostaje anulowana i wpłacony zadatek 

przepada. 

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

• Goście zameldowani na Kamper Parku mogą korzystać z infrastruktury Hotelu Anders w miarę dostępności, 

tj.: basenu, saun i siłowni, a z punktów gastronomicznych, restauracji, innych atrakcji - zgodnie z cennikiem 

Hotelu. Możliwy jest udział w programie atrakcji i animacji hotelu jeśli taki Hotel Anders przygotowuje dla 

swoich Gości, tj.: koncerty z muzyką, animacje dla dzieci, itp.  

• Przybywający na teren Kamper Parku zobowiązani są dokonać formalności rejestracyjnych w recepcji 

hotelowej oraz uregulować należność z góry (przy zameldowaniu) za zadeklarowany czas pobytu. Dowód wpłaty 

należy zachować do dnia wyjazdu. Oferta jest ofertą bezzwrotną – w przypadku skrócenia pobytu wpłacona suma 

przepada.  

• Podczas rejestracji w Recepcji Hotelu Anders każdy kamper otrzyma specjalną zawieszkę, którą należy włożyć 

w widocznym miejscu za przednią szybą auta/kampera podczas pobytu. 

• W przypadku przedłużania pobytu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty do godziny 12:00 dnia,  

w którym mija ostatnia opłacona doba campingowa a przedłużenie pobytu na parceli jest możliwe wyłącznie po 

ustaleniu w recepcji dostępności miejsca w kolejnych dniach. 

• Osoby niezameldowane na Kamper Parku mogą przebywać na jego terenie do godziny 22:00. 

• Ze względu na bezpieczeństwo gości przebywających na Kamper Parku brama wjazdowa jest zamknięta między 

godziną 22.00 a 07.00. W tym czasie wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu mogą jedynie pojazdy osób 

zameldowanych. W wyżej wymienionych godzinach (22.00-07.00) ruch samochodów zostaje wstrzymany na 

terenie campingu. 

• Zabrania się grillowania na terenie plaży hotelu, poza miejscem postoju kampera, przyczepy. 

• Na Kamper Parku mogą przebywać zwierzęta domowe; opiekun ma obowiązek posiadać aktualne świadectwo 

szczepień ochronnych, a w przypadku psów - kaganiec i smycz. Psy nie mogą przebywać na terenie plaży hotelu. 

Szczegółowy regulamin pobytu zwierząt na terenie hotelu dostępny jest w recepcji oraz na stronie 

www.hotelanders.pl.  Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania po swoich zwierzętach. 

• Na terenie Kamper Parku obowiązuje segregacja śmieci. 

• Gość Kamper Parku ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia 

wyposażenia i urządzeń technicznych Kamper Parku powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób. 

• Kamper Park może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin 

Kamper Parku lub też w inny sposób zakłócił spokój pobytu gości lub funkcjonowania Kamper Parku. 

• Personel (obsługa) Kamper Parku/Hotelu może wyprosić z terenu Kamper Parku osobę, która swoim zachowaniem 

zakłóca spokój lub zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Kamper Parku. 

• Zabrania się: 

o mycia naczyń i opróżniania toalet kampingowych w miejscach do tego nie wyznaczonych, 

o kąpania zwierząt w sanitariatach, 

o mycia pojazdów oraz przyczep kampingowych na terenie Kamper Parku, 

• Za rzeczy pozostawione bez należytej opieki, Kamper Park / Hotel Anders nie ponosi odpowiedzialności. 

• Wjazd na teren Kamper Park oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

Dyrekcja Hotelu Anders. 

Uwagi dot. funkcjonowania Kamper Parku prosimy składać w recepcji głównej Hotelu Anders (tel. 89 642 70 00 lub 

email recepcja@hotelanders.pl). 


