
 
 
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 59/2021 
Dyrektora CSiR 
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 26.10.2021 r. 

 

RREEGGUULLAAMMIINN  BBAAZZYY  BBIIWWAAKKOOWWOO  ––CCAAMMPPIINNGGOOWWOO  ––  RREEKKRREEAACCYYJJNNEEJJ  „„EEUURROOCCAAMMPPIINNGG””  

 

 

Dyrekcja Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej wysoko cenić będzie Państwa 

współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego                 

i bezpiecznego pobytu naszych Gości w Eurocampingu. 

 

§ 1 

 

PRZEDMIOT REGULAMINU 

 

11..  Regulamin określa zasady świadczenia usług na rzecz Gości Eurocampingu oraz zasady 

obowiązujące wszystkich Gości przebywających na terenie Eurocampingu. 

22..  Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Eurocampingu oraz na stronie 

internetowej www.csir.pl. 

 

§ 2 

 

DOBA HOTELOWA 

11..  Doba hotelowa w Eurocampingu rozpoczyna się o godz. 14.00 i trwa do godz. 11.00 dnia 

następnego. Brak wcześniejszej  informacji dotyczącej opuszczenia domku po godzinie 

11:00 jest traktowany jako przedłużenie pobytu o następną dobę hotelową.                             

W przypadku, gdy Gość opuści camping z opóźnieniem tj. po godz. 11:00 naliczona 

zostanie opłata za kolejną dobę. 

22..  Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 06.00 rano. 

33..  Osoby odwiedzające Gości korzystających z usług Eurocampingu, mogą przebywać              

na jego terenie między godziną 6.00 a 22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu                       

w recepcji Eurocampingu i uiszczeniu dziennej opłaty pobytowej zgodnie                                  

z obowiązującym cennikiem usług na obiekcie oraz zobowiązane są stosować się                  

do regulaminu obiektu. 



44..  Obsługa Eurocampingu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego 

pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu lub szkodę na 

osobie innego Gościa, pracownika Eurocampingu lub innych osób przebywających                   

w Eurocampingu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub 

funkcjonowanie obiektu. 

§ 3 

 

REZERWACJA 

 

11..  Dokonanie rezerwacji campingu możliwe jest po uprzednim sprawdzeniu dostępności 

miejsc lub usług, poprzez: 

a. Serwis: www.nocowanie.pl  

b. e-mail: eurocamping@csir.pl 

c. telefonicznie pod nr 32 260 02 08,   531 720 240 

d. osobiście w recepcji Eurocampingu 

22..  W zapytaniu dotyczącym dostępności miejsc należy podać: 

a. imię i nazwisko 

b. adres e-mail 

c. numer telefonu 

d. preferowany termin i rodzaj domku 

11..  W wypadku dostępności miejsc i dokonania rezerwacji Goście proszeni są o zapoznanie  

z cennikiem i regulaminem obiektu, który znajduje się na stronie csir.pl, portalu 

nocowanie.pl oraz na recepcji Eurocampingu. Dokonanie rezerwacji domku lub innej 

usługi równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją  regulaminu obiektu przez 

Gościa. 

22..  Potwierdzenie dostępności miejsc nie jest równoznaczne z rezerwacją.  Potwierdzeniem 

rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości min. 30 % ogólnej kwoty za planowany pobyt 

na Eurocampingu. 

33..  Brak wpłaty w ciągu 7 dni od daty rezerwacji powoduje jej anulowanie bez konieczności 

poinformowania Gościa. 

44..  Formy wpłaty zadatku: 

a. na konto : Centrum Sportu i Rekreacji 

ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

Getin Bank S.A. nr konta: 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001 

b. gotówką  lub kartą w recepcji Eurocampingu 

mailto:eurocamping@csir.pl


55..  W przypadku rezerwacji campingu na następny rok kalendarzowy wpłata zadatku 

powinna nastąpić w okresie od 2 stycznia do 31 stycznia roku kalendarzowego i zostać 

potwierdzona w czasie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą przybycia. 

66..  W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa  zadatek nie podlega zwrotowi. 

 

§ 4 

 

ZAMELDOWANIE 

 

11..  Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu powinno nastąpić gotówką lub kartą w dniu 

rozpoczęcia korzystania z usług Eurocampingu. Niezwłocznie po przybyciu                            

do Eurocampingu należy dokonać w recepcji wszelkich formalności meldunkowych. 

Otrzymany rachunek uprawnia do przebywania  na terenie Eurocampingu. 

22..  Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem. Obowiązek ten dotyczy każdego Gościa przebywającego                  

na terenie Eurocampingu. 

33..  Gość jak również towarzyszące mu osoby ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą 

za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia obiektów, wyposażenia, urządzeń technicznych                         

i infrastruktury na terenie Eurocampingu, jak również za niestosowanie się do przepisów 

regulaminu lub poleceń pracowników recepcji wynikających z regulaminu. 

44..  W przypadku stwierdzenia szkody wyrządzonej przez Gościa, obsługa Eurocampingu 

dokona wyceny kosztu zakupu bądź naprawy (jeśli naprawa jest możliwa i celowa),                

na podstawie aktualnych cen sprzedaży towarów i usług tego rodzaju i  wezwie Gościa  

do zapłaty odszkodowania w wysokości niezbędnej do naprawy wyrządzonej szkody. 

55..  Goście zajmujący wspólnie jeden domek oraz towarzyszące im osoby ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zniszczenia i uszkodzenia domku i jego wyposażenia. 

66..  W przypadku dokonywania zapłaty za usługi świadczone w obiekcie przez Gościa kartą 

płatniczą, Gość wyraża tym samym zgodę za zachowanie przez obsługę recepcji danych 

karty płatniczej oraz na obciążenie karty płatniczej kwotą odszkodowania za zniszczenia, 

o których mowa w pkt. 3 do 5 regulaminu. 

77..  W przypadku nieodwołania rezerwacji, nie przybycia Gościa do godz. 22:00                           

do Eurocampingu i braku informacji w tym zakresie, rezerwacja zostaje anulowana. 

88..  W momencie wcześniejszego wyjazdu opłaty za niewykorzystane usługi nie podlegają 

zwrotowi. 

99..  Pracownik Recepcji ma prawo odmówić wykonania usługi hotelowej dla Gościa pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających bądź zachowujących się agresywnie. 

 



§ 5 

OBOWIĄZKI EUROCAMPINGU 

 

11..  Eurocamping gwarantuje Gościom korzystanie z urządzeń o standarcie zgodnym                    

z wymogami kategorii obiektu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość 

ma możliwość zgłoszenia ich w recepcji Eurocampingu. 

22..  Eurocamping zapewnia: 

a. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji                 

o Gościu, 

b. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług, 

c. bezpieczne przechowywanie zdeponowanych rzeczy w depozycie znajdującym się            

w recepcji Eurocampingu. 

 

§ 6 

 

OBOWIĄZKI I BEZPIECZEŃSTWO GOŚCIA 

 

11..  Gość jest zobowiązany do zachowania porządku i nie zaśmiecania terenu Eurocampingu 

jak również przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i ppoż. 

22..  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie papierosów               

i e - papierosów w domkach, poza wyznaczonym w tym celu miejscem. 

33..  Na terenie obiektu obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki w czasie ciszy nocnej 

od godz .22.00 do 06.00. Prosimy nie zakłócać spokoju innym Gościom korzystającym              

z obiektu. 

44..  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe ognisko można rozpalić tylko                                 

w wyznaczonym miejscu przy pawilonie grillowym. Zezwala się na używanie grillów 

turystycznych przy domkach lub na polu campingowym. Zużyty węgiel należy usunąć                        

w wyznaczonym do tego miejscu. W palenisku wiaty grillowej dopuszcza się do używania 

węgiel drzewny lub brykiet. 

55..  Goście zmotoryzowani poruszający się po terenie Eurocampingu zobowiązani                         

są zachować szczególną ostrożność. Na terenie obiektu obowiązuje ograniczona 

możliwość poruszania się pojazdami oraz ograniczenie prędkości do 15km/h. Parking 

Eurocampingu jest płatny i niestrzeżony. 

66..  Eurocamping akceptuje obecność zwierząt, jednakże właściciel zwierzęcia powinien 

zapewnić stały nadzór i kontrolę nad zwierzęciem w taki sposób, aby nie stanowiło 

zagrożenia dla innych Gości bądź pracowników Eurocampingu. Ponadto właściciel 



zwierzęcia jest zobowiązany do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez 

zwierzę na terenie Eurocampingu. 

77..  Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałą opieką opiekunów 

prawnych lub osób do tego upoważnionych. 

88..  Obsługa Eurocampingu może odmówić wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających bądź zachowujących się agresywnie lub w inny sposób łamiącym 

przepisy niniejszego regulaminu, a także dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia bez 

opieki opiekunów prawnych bądź osób do tego upoważnionych, a także może zarządać 

opuszczenia przez takie osoby terenu Eurocampingu. 

99..  Na terenie Eurocampingu znajdują się kamery będące elementami monitoringu 

wizyjnego, którego celem jest  zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie monitorowanym ochrony przeciwpożarowej                                      

i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia (art. 9a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990                  

o samorządzie gminnym). 

 

§ 7 

 

DEPOZYT I RZECZY POZOSTAWIONE 

 

11..  Gość za pośrednictwem pracownika recepcji może pozostawić rzeczy wartościowe                           

w depozycie. 

22..  Eurocamping nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe bądź osobiste 

pozostawione w domkach campingowych, przyczepach campingowych, namiotach, lub 

na terenie obiektu. 

33..  Przedmioty pozostawione przez Gościa przechowywane są przez dwa kolejne miesiące. 

 

§ 8 

 

OBOWIĄZKI WYJEŻDŻAJĄCEGO GOŚCIA 

Domek campingowy: zdać klucz oraz pozostawić domek i jego otoczenie w czystości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna – EUROCAMPING - pobyt 
 

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119).  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 roku informuję, że : 
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-

300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 
2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej powołano Inspektora Ochrony Danych w 

przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10  wew. 
125. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu : 

 Art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku zarejestrowanego przez system 
monitoringu. Wejście równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w 
zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery 
systemu.  

 Art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy polegające na: przyjęciu rezerwacji: przyjęciu zadatku za pobyt; dokonania 
formalności meldunkowych; uregulowania kosztów pobytu; obsługi płatności z wykorzystaniem 
Polskiego Bonu Turystycznego; rozstrzygania ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej 
umowy. 

  Art. 6 ust. 1 lit. c - realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak 
prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych związanych z 
pobraniem opłat za pobyt oraz wystawieniem faktury: spełnienia obowiązków prawnych 
wynikających z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym; zapewnienie 
bezpieczeństwa osób i mienia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w 
miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz 
ochrony obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. (art. 9a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o 
samorządzie gminnym). 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym 
kategoriom odbiorców, którymi mogą być upoważnieni pracownicy/współpracownicy 
Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich 
dostęp, partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane  w ramach zawartych umów 
powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów 
informatycznych i usług IT, kancelarie prawne.  

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się  przez okres niezbędny do realizacji celu dla 
jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony 
zgodnie z odrębnymi przepisami.  

6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody art.6 ust.1 lit. a dane będą  
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zgodę można cofnąć w dowolnym 
momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
przed jej cofnięciem. 

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane mają prawo do: dostępu do treści swoich danych i 
ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych naruszałoby przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne jeżeli wynika z przepisów prawa lub zawartej 
pomiędzy stronami umowy oraz niezbędne do wypełnienia obowiązków rachunkowo – księgowych 
w tym do wystawienia faktury. 
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