REGULAMIN OBIEKTU REKREACYJNEGO
WESTERNLAND
Miejsce: Obiekt rekreacyjny "WESTERNLAND", Józefów 52A, 63-313 Chocz
•
Informacje: telefon: 608 05 04 99 lub 606 61 82 51
•
Adres internetowy: www.westernland.pl ; e-mail: info@wioskaindian.pl
•
Obiekt rekreacyjny: Wioska Indiańska RAVEN TERRITORY, osada pionierów Laredo Town oraz Rancho
Rodeo: wydzielony teren rekreacyjny, stanowiska rekreacyjne, miejsca biesiadne, place, ścieżki, miejsca
na ognisko, plac zabaw dla dzieci do lat 6
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Miejsca biesiadne - jako punkty usługowe (wydzielone i niedostępne dla osób trzecich - jeśli podlegają
rezerwacji dla grup zorganizowanych pow. 20 osób): osada pionierów Laredo Town, Steakhouse, miejsca
siedzące przy parasolach reklamowych.
Dopuszczalna ilość miejsc zorganizowanych siedzących - 200
Dopuszczalna ilość osób przebywających na terenie rekreacyjnym – 1000
Wstęp na teren rekreacyjny jest płatny wg cennika
Obiekt czynny w godzinach od 10:00 do 19:00 w weekendy (sobota, niedziela) i święta w sezonie majpaździernik. Pozostałe dni wg rezerwacji dla grup zorganizowanych.
Wynajem miejsc i usług rekreacyjnych na podstawie zawartej umowy handlowo-usługowej lub wykupu
biletu na jednostki rekreacyjne.

Informacje szczegółowe
Kompleks rekreacyjny „WESTERNLAND” jest placówką rekreacyjną zorganizowaną na terenie prywatnym i
świadczy usługi rekreacyjne w zakresie aktualnej oferty handlowej.
•
Obowiązuje zachowanie szczególnych środków ostrożności:
o Obowiązkowa opieka rodziców, opiekunów nad dziećmi i nieletnimi do lat 15
o Zakaz wnoszenia alkoholu i żywności niezakupionych na terenie kompleksu
o Spożywanie alkoholu - wyłącznie piwa - tylko przy zakupie na miejscu w wydzielonych punktach
gastronomicznych i w obrębie tych punktów objętych siedziskami
o Zakaz spożywania alkoholu i poruszania się z butelkami piwa lub kuflami na terenie placu zabaw „Piaski
Arizony” oraz „Indiański Tor Przygody”
o Zakaz samowolnego używania sprzętu rekreacyjnego i rozpalania ognisk
o Zakaz wnoszenia sprzętu do grillowania
o Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach innych niż do tego wyznaczone –
centralne ognisko w osadzie pionierów „Laredo Town”
o Zakaz wnoszenia rzeczy niebezpiecznych, których używanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu zdrowia
i życia użytkowników obiektu
o Zakaz zaśmiecania terenu
o Zakaz dewastacji i niszczenia mienia obiektu oraz osób postronnych
o Zakaz zachowań niedostosowanych społecznie - pijaństwa, używania środków odurzających,
wulgaryzmu językowego, zachowań agresywnych, zaczepnych, prowokujących do powstawania
konfliktów i powodujących zgorszenie społeczne.
o Zakaz używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
o Zwierzęta wprowadzane na teren muszą znajdować się pod ciągłym dozorem właściciela oraz muszą
posiadać wszelkie zabezpieczenia, takie jak kagańce i smycze w przypadku psów, itp. Właściciel
zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez zwierzę.
Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę.
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"Umowa handlowo-usługowa", "Bilety na Usługi Rekreacyjne" i rachunek obejmują jednorazowy pobyt i
użytek na terenie Westernlandu; stanowią również udokumentowaną podstawę do roszczenia
odszkodowania w razie poniesionej szkody w ramach świadczonych usług
UWAGA: ubezpieczyciel zawarł klauzulę o treści: "osobom nietrzeźwym, które swoim
nieodpowiedzialnym zachowaniem oraz brakiem zachowania ostrożności przyczyniły się do szkody sobie
samym - nie przysługuje prawo do roszczenia odszkodowania!"
Wszelkie atrakcje rekreacyjne dostępne są po uiszczeniu opłaty wg cennika. Z opłat wyłączone jest
korzystanie z placów zabaw „Piaski Arizony” oraz „Indiański Tor Przygody”
Właściciel nie odpowiada za zjawiska naturalne fizyczne oraz za mienie prywatne użytkownika
pozostawione na terenie obiektu. Obiekt rekreacyjny jest dostępny dla wszystkich - należy zachować
ostrożność i uszanować innych użytkowników obiektu, którzy traktują pobyt na terenie Westernlandu
jako miejsce odpoczynku i relaksu.
Plac zabaw „Piaski Arizony” przeznaczony dla dzieci w wieku 1-6 lat objęty jest oddzielnym regulaminem.
Korzystanie ze stanowisk rekreacyjnych (strzelnica, Indiański Tor Przygody, Plac Zabaw „Piaski Arizony”,
trampoliny, bizony do wspinaczki, Rancho Rodeo - urządzenia dmuchane) oznacza akceptację
regulaminów obowiązujących na danym stanowisku. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za
szkody spowodowane niedostosowaniem się do tych instrukcji.
Zabrania się przebywania na terenie osób pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających – osoby
takie będą wypraszane z terenu.
Nieprzestrzeganie regulaminu może grozić usunięciem z terenu.

Uwaga dla rodziców i opiekunów dzieci
Wioska Indiańska nie jest placówką wychowawczo-oświatową i nie świadczy usług opiekuńczowychowawczych placówek merytorycznie do tego celu powołanych. Grupy zorganizowane dziecięcomłodzieżowe obowiązuje zabezpieczenie opieką w rekreacji:
• Dzieci w wieku przedszkolnym – do 10 dzieci na 1 opiekuna
• Dzieci w wieku szkolnym – do 15 dzieci na 1 opiekuna
• Indywidualnie – za bezpieczeństwo dzieci odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
Za wszelkie szkody na osobach i mieniu odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie
wycieczek.

