REGULAMIN
POLA BIWAKOWEGO
AUTOMOBILKLUBU KRAKOWSKIEGO W PCIMIU
Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających
na terenie Pola Biwakowego
1. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE POLA BIWAKOWEGO
1.1

Pola Biwakowego w Pcimiu przeznaczona jest przede wszystkim dla członków
Automobilklubu Krakowskiego, ale także dla innych turystów.

1.2

Administrowanie Polem Biwakowym należy do Kierownika Pola Biwakowego,
które jest upoważniony do egzekwowania Przepisów zawartych w niniejszym
Regulaminie

1.3

Pole biwakowe jest czynne od maja do końca września.

1.4

Na terenie Pola Biwakowego mogą przebywać jedynie przyczepy ubezpieczone.
Zaleca się ubezpieczenie AC i NW. Administracja Pola Biwakowego zapewnia
jedynie ogólny nadzór nad przyczepami i nie bierze odpowiedzialności za szkody
wynikłe z nie zabezpieczenia ich przed kradzieżą i innymi działaniami.

1.5

Przyczepa ma być wyposażona w odpowiednią gaśnicę.

1.6

Opłaty za korzystanie ze Pola Biwakowego określa cennik zatwierdzony przez
Zarząd Klubu.

1.7

W porze nocnej /22.00-6.00/ brama wjazdowa jest zamknięta.

1.8

Osoba pragnąca korzystać ze Pola Biwakowego obowiązana jest bezwzględnie
zgłosić się do
Kierownika Pola Biwakowego celem:
- zameldowania się
- zapoznania się z Regulaminem
- uzyskania stosownego miejsca, które wyznacza Kierownik Pola Biwakowego

1.9

Właściciele przyczep, którzy sporadycznie przebywają na Polu Biwakowym nie
mogą liczyć na stałe miejsce zajmowane w latach poprzednich.

1.10

Opuszczając Pole Biwakowe należy fakt ten zgłosić kierownikowi
Biwakowego.

1.11

Osoby odwiedzające muszą bezwzględnie zgłosić się u Kierownika Pola
Biwakowego celem dokonania opłaty i uzyskania zezwolenia na pobyt. Za /dziko/
odwiedzając osoby pełną odpowiedzialność finansową ponoszą właściciele
przyczep, u których osoby te przebywają

1.12

Opłaty za korzystanie ze Pola Biwakowego winny być wznoszone u kierownika
Pola Biwakowego na bieżąco w dniu wyjazdu a opłata miesięczna za przyczepę
i energię elektryczną w ostatni dzień miesiąca.

1.13

Jeżeli opłata nie jest regulowana przez właściciela przyczepy przez kolejne dwa
miesiące, to kierownictwo Pola Biwakowego ma prawo do przestawienia
przyczepy na tymczasowy teren postojowy.

Pola

Właściciel przyczepy nie ma z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń
zarówno do Kierownictwa jak i właściciela Pola Biwakowego.
Przyczepa może być odebrana przez jej właściciela dopiero po uregulowaniu
całości zadłużenia
1.14

Opłaty za postój zimowy przyczep w okresie od października do kwietnia należy
regulować systematycznie, co miesiąc. W szczególnych przypadkach opłata za
cały okres może być dokonana w dwóch równych ratach;
1 rata do końca października
2 rata do końca lutego

1.15

Do zaległości powyżej 2 miesięcy w opłatach z tytułu opłat za korzystanie ze Pola
Biwakowego naliczane będą odsetki

1.16

Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie z terenu
Pola Biwakowego

1.17

Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Automobilklubu Krakowskiego.

2.

PRZEPISY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W POLA
BIWAKOWEGO

2.1

Pole Biwakowe ma charakter rekreacyjny, w związku, z czym obowiązuje
zachowanie ciszy i spokoju.

2.2

Zabrania się na terenie Pola Biwakowego:
- gier mogących zakłócić spokój
- jazdy na rowerach z wyjątkiem rowerów dziecięcych
- głośnego używania sprzętu radio-technicznego lub instrumentów muzycznych
- przebywanie w stanie nietrzeźwym

2.3

W godzinach od 22.00-6.00 obowiązuje cisza nocna. Wyjątek stanowią dni, kiedy
organizowane są Imprezy turystyczne przez Koło Caravaningu, bądź kierownika
Pola Biwakowego.

2.4

Korzystający ze Pola Biwakowego obowiązani są dbać o czystość i porządek na
terenie Pola Biwakowego:
- śmieci i odpady wrzucać do pojemników-śmietniczek po uprzednim ich
posortowaniu
- brudną wodę wylewać do ubikacji
- nie niszczyć zieleni, za równo na terenie Pola Biwakowego jak i poza jej
obrębem, nie kopać rowów i dołków na terenie Pola Biwakowego oraz nie
tworzyć mini ogródków niezgodnie z zaleceniami Zarządu Klubu
- zachować czystość w sanitariatach. Małe dzieci mogą z nich korzystać jedynie
pod opieką dorosłych.

2.5

Przejazdy samochodami przez teren Pola Biwakowego należy ograniczyć do
minimum.
Prędkość poruszania się samochodem wynosi 5 km/h
Motocykle wprowadzać jedynie po wyłączeniu silnika.

2.6

Mycie samochodów jest zabronione.

2.7

Drobne naprawy samochodów można dokonywać wyłącznie na rampie
pozostawiając po sobie porządek.

2.8

Rozpalanie ognisk na terenie Pola Biwakowego jest zabronione.
W szczególnych wypadkach miejsce pod ognisko wskazuje administracja Pola
Biwakowego.

2.9

Psy mają być trzymane na uwięzi i prowadzone na smyczy.
Muszą posiadać aktualne świadectwo szczepień /do wglądu administracji/.

2.10

Powierzchnia zajęta przez użytkownika nie może przekraczać 6x8m.
Za zajęcie ponadnormatywnej powierzchni Użytkownik dokonuje dodatkową
opłatę zgodnie z cennikiem

2.11

W przypadku opłacenia przyczepy na pewien okres i wcześniejsze jego
opuszczenie – administracja nie zwraca kosztów opłat, również opłata nie
przechodzi na termin następny.
Na okres opuszczenia miejsca administracja zastrzega sobie prawo korzystania
tego miejsca.

2.12

Miejsce okresowe wskazane do biwakowania przez administrację musi być
opuszczone w chwili upływu terminu bezwzględnie pozostawiając po sobie
porządek , przedłużenie może nastąpić tylko na miejscu ponownie wskazanym.
(Miejscem okresowym – nazywamy miejsce na określony czas, ustalony przez
Kierownika Pola Biwakowego).

3.

KORZYSTANIE Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3.1

Ilość przyczep mogących korzystać z energii elektrycznej jest ograniczona
możliwościami zasilania

3.2

Miejsce podłączenia do sieci elektrycznej wyznacza administracji Pola
Biwakowego.
Podłączenie do sieci możliwe jest wyłącznie za pomocą przewodu /wraz
z wtyczką/ stanowiącego wyposażenie przyczepy, przystosowanego do zerowania
/uziemienia/ w dobrym stanie technicznym.

3.3

Każda przyczepa musi uzyskać atest podłączenia do energii.

3.4

Moc poboru energii elektrycznej nie może przekraczać 600WAT.

3.5

Dostęp do urządzeń elektrycznych zasilających posiada wyłącznie administracja
lub osoba przez nią upoważniona.

3.6

Koszty wynikłe na skutek spowodowania przepalenia bezpieczników lub
instalacji pokrywa dany Użytkownik.

3.7

Przewody elektryczne nie mogą być przeprowadzone poprzez główne ciągi
komunikacyjne Pola Biwakowego.

3.8

Niedopuszczalne jest podłączenie przyczep do pośrednich źródeł prądu
/np. przyczepy sąsiada/.

3.9

Przy wyjeździe z Pola Biwakowego należy bezwzględnie wyłączyć główny
przewód zasilający i zgłosić kierownikowi Pola Biwakowego, pozostawienie

podłączonej przyczepy po wyjeździe spowoduje dodatkowe obciążenie za każdą
dobę wg taryfy ryczałtowej.
3.10

Użytkownicy przyczepy posiadających sublicznik elektryczny zamontowany
trwale i zaplombowany przez administrację Pola Biwakowego – opłacają energie
elektryczną wg wskazań licznika.

3.11

Stwierdzenie pobierania energii elektrycznej poza licznikiem lub różne
manipulacje w tym zakresie powoduje naliczanie kosztów korzystanie z energii
od dnia przyjazdu wg ryczałtu i wydalenie ze Pola Biwakowego.

3.12

Korzystający ze Pola Biwakowego są obowiązani przestrzegania instrukcji o
przepisach Przeciwpożarowych

Automobilklub Krakowski
Życzy miłego wypoczynku
Zatwierdzono

