
Wyciąg z uchwały Nr LXVI/447/14 
Rady Gminy Dopiewo 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych  
w Zborowie będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Dopiewie. 

 
REGULAMIN strefy A 

Pole namiotowo-campingowe  

1. Zarządcą pola namiotowo-campingowego jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Dopiewie, z siedzibą przy ul. Polnej 1a, 62-070 Dopiewo, Tel. 61 814 82 62, 

www.gosir.dopiewo.pl  

2. Do korzystania z pola namiotowo-campingowego uprawnione są osoby posiadające aktualną 

kartę pobytu, a w przypadku wjazdu pojazdem mechanicznym również kartę wjazdu.  

3. Zameldowania należy dokonać przed rozbiciem namiotu/ustawieniem przyczepy  

w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, tel. 61 814 82 62.  

4. Miejsce biwakowania (rozbicia namiotu, ustawienie campingu, pojazdu) wyznacza/wskazuje – 

zarządca terenu.  

5. Osoby biwakujące mogą rozpalać grilla w obrębie swojego miejsca biwakowania  

z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

6. Mieszkańcy pola namiotowo-campingowego zobowiązani są w szczególności do: 

a) utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku, 

b) przestrzegania ciszy nocnej od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę  

w godzinach 2200 – 700 , a w sobotę w godz. 2300 – 700, 

c) ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie pola do niezbędnego 

minimum,  

d) korzystania z urządzeń znajdujących się na polu w sposób nie powodujący uszkodzeń ani 

pogorszenia ich stanu technicznego, 

e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z przyłączy 

energetycznych. 

7. Doba na polu trwa od godz. 1400 do godz. 1200 dnia następnego i wszyscy korzystający z usług 

bazy zobowiązani są do  jej przestrzegania. 

8. Osoby chcące zakończyć korzystanie z pola namiotowo-campingowego mają obowiązek zgłosić 

swój wyjazd zarządcy pola. 

9. Osoby kończące korzystanie z pola namiotowo-campingowego mają obowiązek pozostawić po 

sobie porządek.  

10. Osoby chcące przedłużyć swój pobyt mają obowiązek zgłosić swój zamiar zarządcy pola.  



Wyciąg z uchwały Nr LXVI/447/14 
Rady Gminy Dopiewo 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych  
w Zborowie będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Dopiewie. 

 
11. W przypadku kontroli i braku posiadania ważnych opłat, w tym opłat związanych  

z przedłużeniem pobytu, dana osoba zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 

trzykrotnej stawki podstawowej. 

12. Kontroli legalności pobytu mają prawo dokonywać pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Dopiewie oraz Straż Gminna.  

13. Przebywający na terenie pola osobiście odpowiadają za własne mienie i jego ochronę przed 

zniszczeniem lub zaginięciem.  

14. Za rzeczy zagubione lub skradzione zarządca pola nie odpowiada. 

15. Kategorycznie zabrania się: 

a) palenia ognisk  poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, 

b) wnoszenia na teren pola namiotowo-campingowego środków odurzających, 

c) wnoszenia na teren pola namiotowo-campingowego niebezpiecznych przedmiotów  

w tym broni, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski, substancji żrących 

lub farbujących, przedmiotów do wytwarzania hałasów z napędem mechanicznym, 

d) okopywania namiotów, 

e) głośnego słuchania wszystkich urządzeń mogących w rażący sposób przeszkadzać innych 

użytkownikom pola, 

f) zachowywania się w sposób nieodpowiedni tj. łamania zasad dotyczących ciszy nocnej czy 

zachowywania wulgarnego i agresywnego w stosunku do innych osób przebywających na 

terenie pola. 

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą  

z terenu pola namiotowo-campingowego niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na 

drogę postępowania karnego.  

17. Uwagi dotyczące funkcjonowania pola namiotowo-campingowego prosimy kierować na 

numer tel. 061 814 82 62.  

18. Cennik opłat za korzystanie z pola namiotowo-campingowego określa Wójt Gminy Dopiewo 

osobnym zarządzeniem.  

19. Numery telefonów alarmowych: 

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 

STRAŻ POŻARNA – 998 

POLICJA – 997 

Numer telefonu ratunkowego – 112 


