
 
 

REGULAMIN WYNAJMU MIEJSCA OGNISKOWEGO NA  
SCOUT CAMP POZNAŃ 

 
 

1. Zarządcą miejsca ogniskowego jest Scout Camp Poznań. 

2. Scout Camp Poznań działa zgodnie z ideą życia bliższego naturze  
i propagowania harmonijnego, wolniejszego i bardziej świadomego 
stylu życia. Oczekujemy od Osób Wynajmujących uszanowania 
realizowanych wartości i poszanowania dla przyrody - nie śmiecenia, 
prawidłowej segregacji, nie niszczenia zieleni, w razie możliwości jak 
najmniejszego generowania odpadów.  
 

3. Wynajem miejsca obejmuje: dostęp do przestrzeni ogniskowej, 
oświetlenia, ławo-stołów, drewna, WC oraz opcjonalnie rusztu  
i szpikulców do kiełbas. 

4. Pełna opłata za wynajem miejsca ogniskowego musi zostać uiszczona 
przed rozpoczęciem wydarzenia. Płatność realizowana jest na 
podstawie wystawianej przez Fundację Wspólny Nurt, faktury VAT. 

5. Scout Camp Poznań nie ponosi odpowiedzialności i nie ma wpływu na 
warunki pogodowe. W przypadku niesprzyjających warunków 
pogodowych Wynajmujący miejsce ogniskowe samodzielnie 
podejmuje decyzję o przeprowadzeniu bądź nieprzeprowadzeniu 
wydarzenia. 

6. Opłata za wynajem miejsca ogniskowego jest BEZZWROTNA. Istnieje 
możliwość przeniesienia wydarzenia na inny termin- z zastrzeżeniem, 
że wtedy może się ono odbyć jedynie w ciągu tygodnia. 

7. Wynajmujący miejsce ogniskowe może zaopatrzyć się we własny 
prowiant lub zamówić go u obsługi obiektu. 

8. Na terenie Scout Camp Poznań dopuszczalne jest spożywanie 
alkoholu, jeżeli nie narusza to prywatności innych Gości oraz nie 
narusza innych punktów regulaminu. Dopuszczalne jest palenie 
tytoniu jednak tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 
 



9. Zwierzęta są mile widziane na Scout Camp Poznań. Muszą one jednak 
pozostać pod stałą opieką właścicieli.  

 
10. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ogniska zobowiązane są do: 

samodzielnego podtrzymywania ognia, racjonalnego korzystania  
z udostępnionego drewna, skutecznego zagaszenia ognia oraz do 
posprzątania po sobie, po zakończonym spotkaniu. 

11. Ognisko należy posprzątać przed końcem wydarzenia, tj. w czasie 
trwania wynajmu miejsca ogniskowego. Nieposprzątanie miejsca 
ogniskowego skutkuje naliczeniem kary w wysokości 300 zł. Po 
wcześniejszym ustaleniu i uiszczeniu stosownej opłaty, istnieje 
możliwość posprzątania miejsca przez obsługę obiektu. 

12. Zabrania się : 
o używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Zarządcy 
o używania fajerwerków, petard oraz innych materiałów 

pirotechnicznych 
o spożywania substancji psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy 

 
13. Scout Camp Poznań nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe 

wypadki, utratę zdrowia, uszkodzenie ciała i mienia podczas trwania 
wydarzenia przy ognisku. 

14. W przypadku rażącego zachowania osób korzystających z miejsca 
ogniskowego lub złamania zasad regulaminu, Scout Camp Poznań 
zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy (także podczas jej 
trwania). Za wszelkie wyrządzone szkody i zniszczenia pełną 
odpowiedzialność materialną ponosi Wynajmujący miejsce 
ogniskowe. 

15. Wynajmujący miejsce ogniskowe zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych 
przepisach, a w szczególności do korzystania z ognia otwartego 
wyłącznie w miejscu wyznaczonym. 

16. Uiszczenie opłaty, tj. pełne potwierdzenie rezerwacji wynajmu, oznacza 
akceptację i zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 


