
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

implementujące wytyczne GIS oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

związane z zasadami bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Polsce 

 

Dyrekcja Western Camp Resort zwraca się z prośbą o zapoznanie się z niniejszym  
Zasadami Bezpieczeństwa i zastosowanie się przez Państwa do wprowadzonych 
na czas epidemii COVID-19 regulacji dotyczących pobytu w naszym  obiekcie 
 

1. Przed wejściem na teren Western Camp Resort wszyscy Goście przebywający na terenie 

obiektu Western Camp Resort zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi Zasadami 

Bezpieczeństwa w obiekcie Western Camp Resort oraz przestrzegania tych postanowień. 

2. Western Camp Resort udziela informacji o zasadach bezpieczeństwa zastosowanych w 

obiekcie Western Camp Resort w związku z wirusem COVID-19 wszystkim Gościom obiektu 

oraz potencjalnym klientom.  

3. Na terenie Western Camp Resort mogą przebywać wyłącznie Goście zarejestrowani 

uprzednio w recepcji Western Camp Resort. Obowiązek rejestracji dotyczy również dzieci do 

lat 3.  

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie obiektu Western Camp Resort osób 

niezarejestrowanych. Powyższy zakaz nie dotyczy pracowników i obsługi obiektu Western 

Camp Resort.   

5. Rejestracja następuje w momencie przybycia Gości do obiektu w recepcji Western Camp 

Resort. Dokonując rejestracji i/lub rozliczenia za pobyt w Western Camp Resort przy ladzie 

recepcyjnej może przebywać maksymalnie 1 osoba.  

6. W recepcji w tym samym czasie może przebywać maksymalnie liczba Gości dopuszczalna 

przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Czas przebywania w recepcji należy powinien być ograniczony do czasu niezbędnego do 

dokonania rejestracji w Western Camp Resort. 

8. W trakcie dokonywania rejestracji Goście zobowiązani są do zachowania 

odpowiedniej odległości pomiędzy sobą.  

9. Wszyscy Goście podczas dokonywania rejestracji zobowiązani są złożyć 

oświadczenie o tym, że według ich najlepszej wiedzy są zdrowi i nie stanowią 

zagrożenia dla innych przebywających w obiekcie osób, oraz udzielić odpowiedzi 

na pytania czy w okresie 14 dni przed dniem przybycia do Western Camp Resort 

nie wystąpiły u nich objawy w postaci gorączki powyżej 38 stopni, kaszlu lub 

uczucia duszności, a także czy w okresie 14 dni przed przybyciem do Western 

Camp Resort miały kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem 

COVID-19.  



10. Personel Western Camp Resort ma prawo odmówić przyjęcia Gościa w przypadku 

zauważenia ewidentnych objawów chorobowych, odmowy złożenia oświadczenia, o 

którym mowa w pkt. 9 powyżej, lub udzielania w oświadczeniu informacji 

wskazujących na ryzyko występowania u Gościa wirusa COVID-19.  

11. Na terenie obiektu Western Camp Resort Goście zobowiązani są do stosowania się do 

powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w tym w szczególności 

do noszenia środków ochrony osobistej (maseczki, chusty, inne dopuszczalne zakrycie ust i 

nosa) – z wyłączeniem pomieszczeń noclegowych, stosowania się do zasady zachowania 

dystansu min 2 m zarówno w stosunku do pozostałych Gości, jak i pracowników 

obiektu. Dystans, o którym mowa powyżej, wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa aktualnych na dzień wprowadzenie niniejszych Zasad Bezpieczeństwa, w związku z 

czym wszelkie zmiany w tym zakresie możliwe są w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub zmiany sytuacji epidemiologicznej w Polsce, o czym 

Goście Western Camp Resort będą informowani na bieżąco. 

12. Goście zobligowani są do zgłoszenia na recepcję Western Camp Resort niepokojących 

objawów, które pojawiły się w trakcie pobytu u nich lub zaobserwowanych u innych 

gości/pracowników celem zgłoszenia do stosownych służb (Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Oświęcimiu, pogotowie ratunkowe).  

13. W obiekcie Western Camp Resort znajdują się informacje o maksymalnej liczbie Gości 

mogących jednocześnie z zachowaniem 2 m ostępu od siebie w danej części obiektu oraz o 

obowiązku używania przez nich maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje 

znajdują się przed wejściem do obiektu, w recepcji, przed wejściem do sklepu, w sklepie oraz 

w innych miejscach na terenie obiektu.  

14. Na terenie obiektu Western Camp Resort w wyznaczonych miejscach znajdują się dozowniki 

z płynem do dezynfekcji rąk dla Gości: przy wejściach na teren obiektu, przed wejściem do 

recepcji, przy wejściu do sklepu, przy wejściu do budynków z pokojami oraz przy wyjściu z 

sanitariatów dedykowanych Gościom wigwamów. 

15. W recepcji Western Camp Resort istnieje możliwość zakupu przez Gości maseczek 

ochronnych i rękawiczek jednorazowych.  

16. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych obiektu Western Camp Resort oraz przed 

wejściem do recepcji znajdują się instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania 

rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji 

– instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. 

17. We wszystkich pomieszczaniach obiektu Western Camp Resort utrzymywany jest porządek 

za pomocą dostępnego sprzętu i środków do mycia i dezynfekcji. Prace porządkowe są 

nadzorowane przez personel kierowniczy.  



18. Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności służbowych personel obiektu Western Camp 

Resort przestrzega wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a Gośćmi 

(minimum 2 metry). 

19. W trakcie pobytu w Western Camp Resort zarejestrowani Goście mogą korzystać: 

a) z miejsc zakwaterowania (domki z prywatnymi łazienkami, wigwamy ze wspólnymi 

sanitariatami). Ze względu na 3 dostępne sanitariaty przeznaczone do użytku Gości 

zakwaterowanych w wigwamach Western Camp Resort dopuszcza udostępnienie 

maksymalnie 3 wigwamów do wynajmu/doba hotelowa celem wynajmu sanitariatów na 

wyłączność dla Gości zakwaterowanych w poszczególnym wigwamie,   

b) ze stanowisk z ogniskiem – odpłatnie zgodnie z aktualnym cennikiem, konieczna 

rezerwacja dnia i godziny korzystania. Dostępne jest co drugie stanowisko (dystans 

pomiędzy stanowiskami wynosi co najmniej 3m). Na stanowisku mogą przebywać 

wyłącznie osoby zakwaterowane w tym samym obiekcie noclegowym. Konsumpcja 

posiłków przygotowanych na stanowiskach z ogniskiem dozwolona jest wyłącznie w 

miejscach zakwaterowania. Stanowisko i droga dojścia pomiędzy stanowiskiem a 

miejscem noclegowym są odpowiednio oznakowane, 

c) ze stanowiska wędkarskiego – odpłatnie zgodnie z aktualnym cennikiem, konieczna 

rezerwacja dnia i godziny korzystania. Dystans pomiędzy stanowiskami wynosi co 

najmniej 5m. Na 1 stanowisku mogą przebywać wyłącznie osoby zakwaterowane w 

tym samym obiekcie noclegowym,  

d) boiska do siatkówki – wynajmowanego na wyłączność przez osoby zakwaterowane w 

tym samym obiekcie noclegowym, konieczna jest uprzednia rezerwacja dnia i godziny 

korzystania, maksymalny czas korzystania - 1h/doba/pokój, 

e) boiska do piłki nożnej – wynajmowanego nieodpłatnie na wyłączność przez osoby 

zakwaterowane w tym samym obiekcie noclegowym, konieczna jest uprzednia 

rezerwacja dnia i godziny korzystania, maksymalny czas korzystania - 1h/doba/pokój. 

20. W obiekcie Western Camp Resort do odwołania wyłączone z użytkowania są/mogą być 

następujące atrakcje: kino plenerowe, stanowiska do badmintona, co drugie stanowisko z 

ogniskiem, place zabaw dla dzieci, sala konsumpcyjna i pomieszczenia barowe restauracji.  

21. Użytkowanie sal, w których odbywają się narady odbywa się zgodnie z zasadami zachowania 

dystansu min. 2 m odległości między osobami. 

22. Goście zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych akcesoriów sportowych (piłek, wędek) do 

wyznaczonego miejsca celem dezynfekcji. Każdy wypożyczony przez gościa sprzęt jest 

dezynfekowany zaraz po oddaniu. 

23. W Western Camp Resort na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja, nie rzadziej niż co godzinę: 

ogólnych toalet, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, 



telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, 

często dotykanych powierzchni. 

24. W Western Camp Resort do odwołania wyłączona jest możliwość sprzątania miejsc 

zakwaterowania w trakcie pobytu Gości.  

25. Po zakończeniu pobytu Gości każde miejsce noclegowe poddawane jest rutynowemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), 

sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntownemu wywietrzeniu pomieszczenia. 

26. Wszystkie wspólne pomieszczenia obiektu Western Camp Resort są systematycznie 

wietrzone w wyznaczonych zakresach czasowych (co godzinę przez 15 min). 

27. Restauracja i bar w obiekcie Western Camp Resort funkcjonują zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem aktualnych zasad bezpieczeństwa. 

Wszystkie informacje o aktualnych zasadach funkcjonowania restauracji i baru znajdują się na 

terenie obiektu Western Camp Resort.  

28. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 Western Camp Resort zastrzega sobie prawo 

do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu 

obiektu, w dowolnym momencie.  

29. W recepcji Western Camp Resort znajdują się potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych, itp.  

30. W trakcie pobytu w Western Camp Resort Goście zobligowani są do zachowania należytej 

higieny osobistej zgodnie z zaleceniami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz 

zasadami bezpieczeństwa obiektu Western Camp Resort.  

31. Z uwagi na obecny stan epidemii każdy Gość przebywający na terenie obiektu Western Camp 

Resort ma pełną świadomość, że w przypadku pojawienia się ryzyka wystąpienia u Gościa 

wirusa COVID-19 wdrożone zostaną procedury wynikające z zaleceń odpowiednich organów 

oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wyłączając izolacji w obiekcie 

zakwaterowania w przypadku podejrzenia zakażenia, powiadomienia dyspozytora 

medycznego o podejrzeniu zachorowania, powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Oświęcimiu. 

32. Obiekt Western Camp Resort został dostosowany do korzystania z niego przez Gości zgodnie 

z zaleceniami GIS i Ministerstwa Rozwoju. 

33. Western Camp Resort zastrzega sobie prawo do zmiany lub uchylenia niniejszych Zasad 

Bezpieczeństwa. w każdym czasie, w zależności od stanu epidemiologicznego w Polsce oraz 

zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 


