
  

Uchwała nr 38/2022 

 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 17.02.2022 r. 
 

w sprawie: regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji ośrodka  

wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu od 2022 r. 

 

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z 47  pkt 13 i 22  Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

 

 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 
§ 1 

Zatwierdza regulamin porządkowy ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu koło 

Gliwic, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Zatwierdza cennik korzystania z domków kempingowych i terenu ośrodka wypoczynkowo                

-wędkarskiego w Bezchlebiu oraz regulamin rezerwacji, stanowiące załącznik nr 2                       

do niniejszej uchwały, z możliwością negocjacji cen. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi biura ZO oraz Zarządowi Koła nr 64 Zabrze 

Miasto. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 26/2021 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

18.02.2021 r. w sprawie: regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji 

ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu od 2021 r. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu Okręgu. 

§ 6 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 

25.01.2013 r. 

 

 

 

   Skarbnik ZO                                                                                    Prezes ZO 

 

            Robert Sito                                                                                Mirosław Winiarski 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

Załącznik nr 1 do uchwały nr 38/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 17.02.2022 r. 

 

Regulamin porządkowy 

ośrodka wypoczynkowo – wędkarskiego w Bezchlebiu 

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

 

 
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Katowicach nr 17/2015 z dnia 21.02.2015 r. 

administratorem ośrodka wypoczynkowo – wędkarskiego w Bezchlebiu jest biuro Zarządu 

Okręgu PZW w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice. 

 

1. Na teren ośrodka bezpłatny wstęp mają członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego 

po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej. 

2. Opłatę za wejście na teren ośrodka dla osób niebędących członkami PZW należy 

uregulować u gospodarza ośrodka, według obowiązującego cennika.  

3. Dzieci do lat 16 wchodzą na teren ośrodka bezpłatnie. 

4. Parkowanie samochodu na terenie ośrodka dozwolone jest wyłącznie na 

wyznaczonym do tego celu miejscu postoju.  

5. Opłatę za wjazd pojazdem na terenie ośrodka pobiera gospodarz, wg cennika.  

6. Opłatę za parkowanie pobiera się niezależnie od opłaty za wejście na teren ośrodka. 

7. Opłata za wjazd i wejście na teren ośrodka nie dotyczy osób najmujących kempingi 

oraz osób upoważnionych, wykonujących czynności na terenie ośrodka. 

8. Osoby najmujące kempingi po przybyciu na teren ośrodka zobowiązane są dokonać 

formalności meldunkowych u gospodarza ośrodka oraz uregulować należność za cały 

okres pobytu, z góry, według cennika. Za uiszczoną opłatę otrzymują dowód wpłaty, 

który należy zachować do dnia wyjazdu. 

a) Doba pobytowa najmu kempingu trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia 

następnego. 

b) Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty 

przed godziną 11:00 

c) Nieopuszczenie domku kempingowego do godziny 11:00 powoduje automatyczne 

naliczenie opłaty w wysokości 100% stawki podstawowej. 

d) Pobierana jest kaucja w wysokości 150,00 zł. Przekazanie i zdanie domku 

następuje w obecności gospodarza ośrodka. W razie stwierdzenia pozostawienia 

nieporządku i nieczystości kaucja nie podlega zwrotowi. 

e) Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, w terminie do 3 dni należy wpłacić zadatek. 

Brak wpłaty w tym terminie jest równoznaczny z brakiem rezerwacji.  

9. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 6:00.  

10. Wizyty osób odwiedzających najemców kempingów, każdorazowo należy zgłaszać                 

u gospodarza. Nie można udostępniać domków osobom trzecim. 

11. Dzieci do lat 16 przebywające na terenie ośrodka, winny obowiązkowo znajdować się 

pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych. 

12. Najmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód 

spowodowanych z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości, zarówno wobec 

administratora jak i osób trzecich. Zawiadomienie o powstałej szkodzie należy 

niezwłocznie zgłosić gospodarzowi. 



  

13. Na terenie ośrodka należy przestrzegać aktualnych zasad bezpieczeństwa i ograniczeń 

związanych z pandemią COVID-19 oraz przepisów przeciwpożarowych, przepisów                 

o ochronie środowiska. 

14. Palenie tytoniu jest zabronione w domkach kempingowych. Nie wolno zaśmiecać 

terenu niedopałkami papierosów. 

15. Grillowanie na terenie ośrodka dozwolone jest wyłącznie w miejscach specjalnie                

do tego przeznaczonych. 

16. Zakazuje się używania własnych urządzeń grzewczych.   

17. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz kąpieli. 

18. Właściciele psów przebywających na terenie ośrodka są zobowiązani do zapewnienia 

bezpieczeństwa i czystości oraz odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez 

psa. 

 

 

Postanowienia końcowe: 

 
1. Osoby zachowujące się niestosownie i niestosujące się do powyższego regulaminu 

będą wypraszane z terenu ośrodka bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt. 

2. W przypadku skrócenia pobytu ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni 

wypoczynku. Gospodarz może odmówić pobytu osobom, które podczas poprzedniej 

wizyty w ośrodku rażąco naruszyły Regulamin. 

3. Właściciel ośrodka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, 

uszkodzenia lub kradzieży przedmiotów należących do osób przebywających                     

na terenie ośrodka. 

4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 

5. Wszystkie inne kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo 

uzgadniać z gospodarzem ośrodka. 

6. Skargi i wnioski można zgłaszać w biurze Okręgu PZW w Katowicach lub                           

u gospodarza ośrodka. 

7. Pobyt na terenie ośrodka lub najem domku kempingowego oznacza akceptację 

niniejszego regulaminu. 

 

Życzymy miłego i udanego wypoczynku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 17.02.2022 r. 

 

I. Cennik obowiązujący od 2022 roku na ośrodku wypoczynkowo-wędkarskim                      

w  Bezchlebiu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach  
 

 

                 członek PZW:         osoby niezrzeszone w PZW:  
 

 wejście na teren ośrodka za dobę           0,00 zł      4,00 zł w okresie od 15 VI do 14 IX  

 opłata za miejsce postojowe za dobę     3,00 zł       6,00 zł 

 opłata za najem domków za dobę: 

w  miesiącach   IV- do 14 VI, od 15 IX-X: 

 domek 4 osobowy – 1-3 dni               110,00 zł   127,00 zł 

domek 4 osobowy od 4 dni              105,00 zł   122,00 zł 

 domek 6 osobowy – 1-3 dni               139,00 zł   149,00 zł 

domek 6 osobowy od 4 dni                129,00 zł   144,00 zł 

w  miesiącach   od 16 VI do 14 IX: 

 domek 4 osobowy –  1-3 dni             145,00 zł   160,00 zł         

domek 4 osobowy  od 4 dni              135,00 zł   150,00 zł               

 domek 6 osobowy –  1-3 dni             165,00 zł   185,00 zł 

domek 6 osobowy  od 4 dni             155,00 zł   175,00 zł 

4. opłata za dostawkę na dobę              50,00 zł     50,00 zł     

5. opłata za zgubienie lub uszkodzenie  

klucza                                                         50,00 zł                               50,00 zł 

6. opłata za wypożyczenie kajaka dla wszystkich            10,00 zł/ godz. 

7. opłata za wypożyczenie rowerka wodnego dla wszystkich           15,00 zł/ godz. 

8. Opłata za wypożyczenie ręcznika                                     10,00 zł/na okres pobytu 

 

Wynajem powyżej 21 dni (z wyłączeniem okresu od 15.VI do 14.09) - istnieje możliwość 

negocjacji ceny. 

 

Pobierana jest kaucja w wysokości 200,00 zł.  

 

Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności gospodarza ośrodka.  

W razie stwierdzenia pozostawienia nieporządku i nieczystości kaucja nie podlega zwrotowi. 

Do opłat za domki doliczana jest opłatę za media wg wskazań licznika. 



  

Zwalnia się z opłat za miejsca postojowe uczestników zawodów wędkarskich oraz 

uczestników imprez całodniowych organizowanych przez Restaurację. 

Klienci Restauracji są zwolnieni z opłat za wejście na teren ośrodka do 2 godz.                       

na podstawie przedstawionego paragonu fiskalnego.  

Okręg PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo do zmiany cen w trakcie sezonu.  

 

II. Regulamin rezerwacji na ośrodku wypoczynkowo-wędkarskim w Bezchlebiu Okręgu 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

 

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem. 

2. Rezerwacji dokonuje się na nazwisko osoby lub nazwę firmy, która będzie dokonywać 

płatności. 

3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku za pobyt na konto PKO BP 

SA II Oddział Katowice nr:  87 1020 2313 0000 3902 0120 1557 lub u gospodarza. 

Wpłata zadatku oznacza potwierdzenie oraz akceptację warunków rezerwacji określonych                         

w niniejszym Regulaminie. 

4. Potwierdzenie rezerwacji i następnie niewykorzystanie całości pobytu zgodnie                           

z rezerwacją, obciąża Gościa w 100% wartości wykupionej usługi. 

5. Nie wpłacenie zadatku w określonym terminie powoduje automatyczną anulację 

rezerwacji. 

6. Wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji. 

7. Zadatek na rezerwację jest bezzwrotny. 

8. W przypadku anulacji rezerwacji poniżej 30 dni przed datą rezerwacji, zadatek pozostaje 

bezzwrotny. Anulacja w takim terminie wiąże się ze 100% utratą wpłaconego zadatku. 

9. Pozostała kwota do zapłaty płatna jest w dniu przyjazdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


