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SKORZYSTAJ Z POLA KARAWANINGOWEGO
Pole caravaningowe czynne do 15.11.2020 r. NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z POLA
KARAWANINGOWEGO Na obiekcie obowiązuje LIMIT osób zgodny z reżimem sanitarnym. Osoby
przebywające w strefie caravaningu zobowiązane są do przestrzegania poniższych zasad:
Zapoznania się i stosowania do obowiązujących procedur korzystania z obiektu podczas
pandemii. Zachowania zalecanego dystansu społecznego 2 metry odległości lub z akrywania
nosa i ust w momencie dotarcia na obiekt i poruszania się w przestrzeni publicznej. W węźle
sanitarnym i wc oraz kuchni obowiązuje dezynfekcja rąk. Dozowniki są zamontowane w każdym
węźle sanitarnym. W Centrum Obsługi Klienta obowiązuje ograniczenie dostępu tylko do 1
klienta. Przy wejściu do Centrum Obsługi Klienta jest obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz zakrycie
ust i nosa. Na campingu obowiązuje rejestracja wszystkich gości w Centrum Obsługi Klienta;
Zaleca się płatności kartą. Centrum Obsługi Klienta nie prowadzi przechowalni; Parkowanie
pojazdów campingowych odbywa się wg ustalonego porządku zgodnie ze wskazaniem
pracownika Centrum Obsługi Klienta. W ramach 1 stanowiska możliwy jest pobyt jedynie
członków społeczności domowej - rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących. Jeśli turyści
pozostają poza swoim wyznaczonym stanowiskiem obozowania, obowiązują ich zasady
dotyczące odległości i zachowania dystansu społecznego w miejscu ogólnodostępnym w czasie
pandemii. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby , jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału
zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub
powiadomienie 999 , 112 lub kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Zielonej G órze, tel.
507 055 962 (całodobowo). Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa,
podlegają upomnieniu przez personel. W przypadku nie stosowania się do zaleceń mogą zostać
poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. Posiadamy pole
karawaningowe na 10 stanowisk samochodów osobowych oraz pole namiotowe na 20-30
namiotów dla ok. 120 osób. Miejsce w atrakcyjnej lokalizacji, na terenie Ośrodka znajdują się
liczne obiekty sportowe, nieopodal campingu umiejscowiony jest staw wędkarski oraz plac
grillowy. WYPOSAŻENIE: Zapewniamy pełen węzeł sanitarny: umywalki, prysznice, toaletę
damską, męską oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo posiadamy również
zaplecze socjalne do przygotowywania posiłków. KONTAKT 68 321 43 12/10, 603 034 546, e-mail
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