WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA
KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)
..........................................................................................................
(nazwa obiektu)

Lp.

Wymagania

Jest Brak

I. Zabezpieczenie terenu
1.

Ogrodzenie terenu

o

2.

Oświetlenie terenu

o

3.

Całodobowy dozór

o

4.

Sprzęt przeciwpożarowy
przeciwpożarowego

5.

Punkt pierwszej pomocy czynny całą dobę, w tym przeszkolony
pracownik, apteczka i łączność z pogotowiem ratunkowym o
(dopuszczana co najmniej apteczka)

i

instrukcje

bezpieczeństwa o

II. Zagospodarowanie terenu
6.

Bezkolizyjny dojazd

o

7.

Zasilanie w energię elektryczną

o

8.

Parking przy recepcji – powierzchnia w m2 (parking nie
obejmuje stałych miejsc postojowych, a jedynie miejsca na czas 50
przyjmowania gości)

9.

Wewnętrzne oznakowania

o

10.

Pojemniki na śmieci

o

III. Recepcja
11.

Recepcja w odrębnym pomieszczeniu

o

IV. Stanowiska obozowe
12.

Minimalna powierzchnia jednego stanowiska w m2

40

V. Urządzenia higieniczno-sanitarne
13.

Urządzenia sanitarne zlokalizowane nie dalej niż 100m od o
stanowisk obozowania

14.

Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn:

o

1) liczba użytkowników na jedną umywalkę

33

2) liczba użytkowników na jeden natrysk

100

15.

16.

Ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn:

o

1) liczba użytkowników na jeden ustęp dla kobiet

33

2) liczba użytkowników na jeden ustęp dla mężczyzn

50

3) liczba użytkowników na jeden pisuar

100

Wyposażenie szczegółowe:
1) wieszaki na ręczniki i bieliznę

o

2) lustra nad umywalkami i półki (co najmniej 1 na dwa o
stanowiska)
3) gniazda elektryczne 220 V (co najmniej 1 na dwa stanowiska) o
VI. Usługi gastronomiczne
17.

Stanowiska do zmywania naczyń

o
1

UWAGI

VII. Zaopatrzenie w wodę
18.

Punkty poboru wody do picia na terenie obozowiska
Ciepła woda bieżąca (co najmniej dwa razy dziennie,
o ustalonych godzinach)

19.

o
o

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ NA
KEMPINGU (CAMPINGU) Kat. * (1 gwiazdka)

Lp.

Wymagania

Jest Brak

UWAGI

I. Wyposażenie pokoju lub domku składającego się z
więcej niż jednego pokoju
1.

Dopuszczalna liczba osób w każdym pokoju (w przypadku 8
domku wielopokojowego w każdym pokoju)

2.

Powierzchnia pokoju na jedną osobę w m2

2

3.

Wysokość pokoju co najmniej 2,2m

o

4.

Łóżka o wymiarach 90-200cm

o

5.

Oświetlenie górne

o

6.

Pościel na każde łóżko (w przypadku braku pościeli - o
zdejmowany pokrowiec na materac, nadający się do prania

7.

Szafa (dopuszcza się wieszaki)

8.

Krzesła lub inne meble do siedzenia, jedno na osobę, lecz nie o
mniej niż dwa na pokój

o

o - wymaganie obowiązkowe
MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH
ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.

Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie
określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r. Nr
33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej „warunkami technicznymi”, a także następujące wymagania
dodatkowe:

Lp.
1.

2.

3

RODZAJ WYMAGANIA

Jest Brak

W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla
każdych kolejnych rozpoczętych 100 j. m. powyżej 100 j. m. co najmniej jedna
Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia
komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na
wysokości 90-110cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom
poruszającym się na wózku
Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny, przystosowany do korzystania przez
osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm umożliwiającej
swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku

2

UWAGI

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o
wysokości nieprzekraczającej 90cm, z podjazdem o wysokości min. 67cm, lub
powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na
wózkach
W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca
umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach
Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla
niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową
J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty
ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
Wyłącznik światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie
telewizorem powinny być dostępne z łóżka
W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające
korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu
min. 67cm pod płytę stołu, biurka i umywalki

2. Kempingi, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny spełniać
następujące wymagania dodatkowe:

LP.
1.

2.
3.
4

5

Jest Brak

RODZAJ WYMAGANIA

UWAGI

Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób
niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń
ogólnodostępnych
Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych
Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować
dojazdem dla samochodów
Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co
najmniej 180cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych
do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych
Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku

..............................................................
(nazwa obiektu)

.............................................................
(data i podpis)
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WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA
KEMPINGU (CAMPINGU) kat.** (2 gwiazdki)
..........................................................................................................
(nazwa obiektu)

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

Wymagania

Jest Brak

I. Zabezpieczenie terenu
Ogrodzenie terenu
Oświetlenie terenu
Całodobowy dozór
Sprzęt
przeciwpożarowy
i
instrukcja
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
Punkt pierwszej pomocy czynny całą dobę, w tym przeszkolony
pracownik, apteczka i łączność z pogotowiem ratunkowym
(dopuszczana co najmniej apteczka)
II. Zagospodarowanie terenu
Bezkolizyjny dojazd
Wewnętrzne drogi główne o nawierzchni utwardzonej
Ścieżki piesze o nawierzchni utwardzonej
Stanowiska obozowania na terenie płaskim trawiastym
Teren stanowisk obozowania wydzielony
Zasilanie w energię elektryczną
Parking przy recepcji – powierzchnia w m2 (parking nie obejmuje
stałych miejsc postojowych, a jedynie miejsca na czas
przyjmowania gości)
Urządzenia rekreacyjne i tereny do gier i zabaw
Wewnętrzne oznakowania
Pojemniki na śmieci
III. Recepcja
Recepcja w odrębnym pomieszczeniu
Przechowalnia bagażu, pieniędzy i rzeczy wartościowych gości
IV. Świetlica
Świetlica - udostępnione zadaszone pomieszczenie
V. Stanowiska obozowe
Minimalna powierzchnia jednego stanowiska w m2
Podłącza elektryczne (% ogólnej liczby stanowisk)
VI. Urządzenia higieniczno-sanitarne
Urządzenia sanitarne zlokalizowane nie dalej niż 100m od
stanowisk obozowania
Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn:
1) liczba użytkowników na jedną umywalkę
2) liczba użytkowników na jeden natrysk
Ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn:
1) liczba użytkowników na jeden ustęp dla kobiet
2) liczba użytkowników na jeden ustęp dla mężczyzn
3) liczba użytkowników na jeden pisuar
Wyposażenie szczegółowe:
1) wieszaki na ręczniki i bieliznę
2) lustra nad umywalkami i półki (co najmniej 1 na dwa
stanowiska)
3) gniazda elektryczne 220 V (co najmniej 1 na dwa stanowiska)
4
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VII. Usługi gastronomiczne
Stanowiska spożywania posiłków (przynajmniej zadaszone stoły
lub ławy na stanowiskach obozowania)
Stanowiska do zmywania naczyń
VIII. Zaopatrzenie w wodę
Punkty poboru wody do picia na terenie obozowiska
Ciepła woda bieżąca co najmniej trzy razy dziennie, o ustalonych
godzinach

25.
26.
27.
28.

o
o
o
o

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ NA
KEMPINGU (CAMPINGU) kat. ** (2 gwiazdki)
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wymagania

Jest Brak

I. Wyposażenie pokoju lub domku składającego się z więcej
niż jednego pokoju
Dopuszczalna liczba osób w każdym pokoju (w przypadku domku
wielopokojowego w każdym pokoju)
Powierzchnia pokoju na jedną osobę w m2
Wysokość pokoju co najmniej 2,2m
Łóżka o wymiarach 90-200cm
Oświetlenia górne
Pościel na każde łóżko
Szafa (dopuszcza się wieszaki)
Stół
Krzesła lub inne meble do siedzenia, jedno na osobę, lecz nie mniej
niż dwa na pokój
Umywalka z ciepłą i zimną wodą oraz półką

UWAGI

4
3
o
o
o
o
o
o
o
o

o - wymaganie obowiązkowe
MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH
ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie
określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r. Nr
33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej „warunkami technicznymi”, a także następujące wymagania
dodatkowe:

2.

Lp.
1.

2.

3

RODZAJ WYMAGANIA

Jest Brak

W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla
każdych kolejnych rozpoczętych 100 j. m. powyżej 100 j. m. co najmniej jedna
Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia
komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na
wysokości 90-110cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom
poruszającym się na wózku
Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny, przystosowany do korzystania przez
osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm umożliwiającej
swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku

5
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Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o
wysokości nieprzekraczającej 90cm, z podjazdem o wysokości min. 67cm, lub
powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na
wózkach
W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca
umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach
Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla
niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową
J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty
ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
Wyłącznik światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie
telewizorem powinny być dostępne z łóżka
W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające
korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu
min. 67cm pod płytę stołu, biurka i umywalki

4.

5.
6.
7.
8.
9.

2. Kempingi, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny spełniać
następujące wymagania dodatkowe:
LP.
1.

2.
3.
4

5

Jest Brak

RODZAJ WYMAGANIA

UWAGI

Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób
niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń
ogólnodostępnych
Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych
Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować
dojazdem dla samochodów
Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co
najmniej 180cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych
do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych
Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku

..............................................................
(nazwa obiektu)

.............................................................
(data i podpis)
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WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA
KEMPINGU (CAMPINGU) kat.*** (3 gwiazdki)
..........................................................................................................
(nazwa obiektu)

Lp.

Wymagania

Jest

I. Zabezpieczenie terenu
1.

Ogrodzenie terenu

o

2.

Oświetlenie terenu

o

3.

Całodobowy dozór

o

4.

Sprzęt przeciwpożarowy i instrukcja bezpieczeństwa
przeciwpożarowego

o

5.

Punkt pierwszej pomocy czynny całą dobę, w tym
przeszkolony pracownik, apteczka i łączność z
pogotowiem ratunkowym

o

II. Zagospodarowanie terenu
6.

Bezkolizyjny dojazd

o

7.

Wewnętrzne drogi główne o nawierzchni utwardzonej

o

8.

Ścieżki piesze o nawierzchni utwardzonej

o

9.

Stanowiska obozowania na terenie płaskim trawiastym

o

10. Teren stanowisk obozowania wydzielony

o

11. Zadrzewienie

o

12. Zasilanie w energię elektryczną

o

13. Parking przy recepcji – powierzchnia w m2 (parking nie 120
obejmuje stałych miejsc postojowych, a jedynie miejsca
na czas przyjmowania gości)
14. Urządzenia rekreacyjne i tereny do gier i zabaw

o

15. Wewnętrzne oznakowania

o

16. Pojemniki na śmieci

o

III. Recepcja
17. Recepcja w odrębnym pomieszczeniu

o

18. Przechowalnia bagażu, pieniędzy i rzeczy wartościowych
gości

o

IV. Świetlica
19. Świetlica - pomieszczenie w budynku wyposażone

o

w telewizor
V. Stanowiska obozowe
20. Minimalna powierzchnia jednego stanowiska w m2

60

21. Podłącza elektryczne (% ogólnej liczby stanowisk)

50

22. Wydzielone stanowiska lub grupy stanowisk obozowania

o

VI. Urządzenia higieniczno-sanitarne
23. Urządzenia sanitarne zlokalizowane nie dalej niż 100m
od stanowisk obozowania
7
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24. Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn:

o

1) liczba użytkowników na jedną umywalkę

20

2) liczba użytkowników na jeden natrysk

50

25. Ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn:

o

1) liczba użytkowników na jeden ustęp dla kobiet

20

2) liczba użytkowników na jeden ustęp dla mężczyzn

25

3) liczba użytkowników na jeden pisuar

50

26. Stanowisko do zlewu ustępów caravaningowych

o

27. Urządzenie do prania

o

28. Urządzenie do prasowania

o

29. Wyposażenie szczegółowe:
1) ściany WC i natrysków wyłożone glazurą

o

2) podłogi WC i natrysków wyłożone terakotą

o

3) wieszaki na ręczniki i bieliznę

o

4) lustra nad umywalkami i półki

o

5) gniazda elektryczne 220 V (co najmniej 1 na dwa
stanowiska)

o

VII. Usługi gastronomiczne
30. Stanowiska spożywania posiłków

o

31. Stanowiska do zmywania naczyń

o

32. Sklepik spożywczy i z artykułami higienicznosanitarnymi; nie obowiązuje jeżeli sklep znajduje się
bliżej niż 500m

o

VIII. Zaopatrzenie w wodę
33. Punkty poboru wody do picia i dla celów gospodarczych
na stanowiskach lub grupach stanowisk obozowania

o

34. Ciepła woda bieżąca całą dobę

o

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ

NA KEMPINGACH Kat. *** (3 gwiazdki)
Lp.

Wymagania

Jest

I. Wyposażenie pokoju lub domku składającego się z
więcej niż jednego pokoju
1.

Dopuszczalna liczba osób w każdym pokoju (w
przypadku domku wielopokojowego w każdym pokoju)

4

2.

Powierzchnia pokoju na jedną osobę w m2

4

3.

Wysokość pokoju co najmniej 2,2m

o

4.

Łóżka o wymiarach 90-200cm

o

5.

Oświetlenie górne

o

6.

Oświetlenie przy łóżku

o

8
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7.

Pościel na każde łóżko

o

8.

Szafa

o

9.

Stół

o

10. Krzesła lub inne meble do siedzenia, jedno na osobę, lecz
nie mniej niż dwa na pokój

o

11. Instalacja umożliwiająca odbiór programów radiowych

o

12. Łazienka z WC i natryskiem z ciepłą i zimną wodą

o

13. Umywalka z ciepłą i zimną wodą oraz półką

o

14. Ściany i podłogi w łazience wyłożone płytkami
ceramicznymi lub podobnym materiałem nienasiąkliwym

o

o - wymaganie obowiązkowe
MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH
ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie
określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r. Nr
33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej „warunkami technicznymi”, a także następujące wymagania
dodatkowe:

3.

Lp.
1.

2.

3

4.

5.
6.
7.
8.
9.

RODZAJ WYMAGANIA

Jest Brak

W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla
każdych kolejnych rozpoczętych 100 j. m. powyżej 100 j. m. co najmniej jedna
Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia
komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na
wysokości 90-110cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom
poruszającym się na wózku
Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny, przystosowany do korzystania przez
osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm umożliwiającej
swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku
Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o
wysokości nieprzekraczającej 90cm, z podjazdem o wysokości min. 67cm, lub
powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na
wózkach
W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca
umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach
Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla
niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową
J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty
ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
Wyłącznik światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie
telewizorem powinny być dostępne z łóżka
W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające
korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu
min. 67cm pod płytę stołu, biurka i umywalki
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2. Kempingi, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny spełniać
następujące wymagania dodatkowe:

LP.
1.

2.
3.
4

5

Jest Brak UWAGI

RODZAJ WYMAGANIA
Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób
niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń
ogólnodostępnych
Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych
Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować
dojazdem dla samochodów
Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co
najmniej 180cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób
niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych
Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku

.................................................................
(nazwa obiektu)

.................................................................
(data i podpis)
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WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA
KEMPINGU (CAMPINGU) kat.**** (4 gwiazdki)
..........................................................................................................
(nazwa obiektu)

Lp.

Wymagania

Jest Brak

I. Zabezpieczenie terenu
1.

Ogrodzenie terenu

o

2.

Oświetlenie terenu

o

3.

Całodobowy dozór

o

4.

Sprzęt przeciwpożarowy
przeciwpożarowego

bezpieczeństwa

o

5.

Punkt pierwszej pomocy czynny całą dobę, w tym przeszkolony
pracownik, apteczka i łączność z pogotowiem ratunkowym

o

i

instrukcja

II. Zagospodarowanie terenu
6.

Bezkolizyjny dojazd

o

7.

Wewnętrzne drogi główne o nawierzchni utwardzonej

o

8.

Ścieżki piesze o nawierzchni utwardzonej

o

9.

Stanowiska obozowania na terenie płaskim trawiastym

o

10.

Teren stanowisk obozowania wydzielony

o

11.

Zadrzewienie

o

12.

Zasilanie w energię elektryczną

o
2

13.

Parking przy recepcji – powierzchnia w m (parking nie 150
obejmuje stałych miejsc postojowych, a jedynie miejsca na czas
przyjmowania gości)

14.

Urządzenia rekreacyjne i tereny do gier i zabaw

o

15.

Wewnętrzne oznakowania

o

16.

Pojemniki na śmieci

o

III. Recepcja
17.

Recepcja w odrębnym pomieszczeniu

o

18.

Przechowalnia bagażu, pieniędzy i rzeczy wartościowych gości

o

IV. Świetlica
19.

Świetlica – pomieszczenie w budynku wyposażone w telewizor

o

V. Stanowiska obozowe
20.

Minimalna powierzchnia jednego stanowiska w m2

70

21.

Podłącza elektryczne (% ogólnej liczby stanowisk)

70

22.

Ponumerowane stanowiska obozowania

o

23.

Wydzielone stanowiska lub grupy stanowisk obozowania

o

VI. Urządzenia higieniczno-sanitarne
24.

Urządzenia sanitarne zlokalizowane nie dalej niż 100m od
stanowisk obozowania
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Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn:

o

1) liczba użytkowników na jedną umywalkę

20

2) liczba użytkowników na jeden natrysk

50

Ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn:

o

1) liczba użytkowników na jeden ustęp dla kobiet

20

2) liczba użytkowników na jeden ustęp dla mężczyzn

25

3) liczba użytkowników na jeden pisuar

50

27

Stanowisko do zlewu ustępów caravaningowych

o

28.

Urządzenie do prania

o

29.

Urządzenie do prasowania

o

30.

Pomieszczenie do suszenia bielizny

o

31.

Wyposażenie szczegółowe:

25.

26.

1) ściany WC i natrysków wyłożone glazurą

o

2) podłogi WC i natrysków wyłożone terakotą

o

3) urządzenia jednakowe i jednorodne

o

4) wieszaki na ręczniki i bieliznę

o

5) lustra nad umywalkami i półki

o

6) gniazda elektryczne 220 V

o

VII. Usługi gastronomiczne
32.

Stanowiska spożywania posiłków

o

33.

Stanowiska do zmywania naczyń

o

34.

Zakład gastronomiczny

o

Wymóg nie obowiązuje, jeżeli zakład gastronomiczny znajduje
się w odległości nie większej niż 500 m od kempingu
(campingu)
35.

Sklepik spożywczy i z artykułami higieniczno-sanitarnymi; nie
obowiązuje jeżeli sklep znajduje się bliżej niż 500m

o

VIII. Zaopatrzenie w wodę
36.

Punkty poboru wody do picia i dla celów gospodarczych na
stanowiskach lub grupach stanowisk obozowania

o

37.

Ciepła woda bieżąca przez całą dobę

o

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ NA
KEMPINGU (CAMPINGU) kat. **** (4 gwiazdki)

Lp.

Wymagania

Jest Brak

I. Wyposażenie pokoju lub domku składającego się z więcej
niż jednego pokoju
1.

Dopuszczalna liczba osób w każdym pokoju (w przypadku domku
wielopokojowego w każdym pokoju)

2

2.

Powierzchnia pokoju na jedną osobę w m2

5

3.

Wysokość pokoju co najmniej 2,2m

o
12
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4.

Łóżka o wymiarach 90-200cm

o

5.

Oświetlenie górne

o

6.

Oświetlenie przy łóżku

o

7.

Pościel na każde łóżko

o

8.

Dywan lub wykładzina

o

9.

Szafa

o

10.

Stół

o

11.

Krzesła lub inne meble do siedzenia, jedno na osobę, lecz nie
mniej niż dwa na pokój

o

12.

Lustro

o

13.

Instalacja umożliwiająca odbiór programów telewizyjnych

o

i radiowych
14.

Łazienka z WC i natryskiem z ciepłą i zimną wodą

o

15.

Umywalka z ciepłą i zimną wodą oraz półką

o

16.

Ściany i podłogi w łazience wyłożone płytkami ceramicznymi lub
podobnym materiałem nienasiąkliwym

o

o - wymaganie obowiązkowe
MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH
ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4.

Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie
określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r. Nr
33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej „warunkami technicznymi”, a także następujące wymagania
dodatkowe:

Lp.
1.

2.

3

4.

5.
6.
7.
8.

RODZAJ WYMAGANIA

Jest Brak

W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla
każdych kolejnych rozpoczętych 100 j. m. powyżej 100 j. m. co najmniej jedna
Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia
komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na
wysokości 90-110cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom
poruszającym się na wózku
Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny, przystosowany do korzystania przez
osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm umożliwiającej
swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku
Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o
wysokości nieprzekraczającej 90cm, z podjazdem o wysokości min. 67cm, lub
powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na
wózkach
W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca
umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach
Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla
niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową
J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty
ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
Wyłącznik światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie
telewizorem powinny być dostępne z łóżka
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9.

W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające
korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu
min. 67cm pod płytę stołu, biurka i umywalki

5. Kempingi, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny spełniać
następujące wymagania dodatkowe:

LP.
1.

2.
3.
4

5

Jest Brak

RODZAJ WYMAGANIA

UWAGI

Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób
niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń
ogólnodostępnych
Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych
Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować
dojazdem dla samochodów
Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co
najmniej 180cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych
do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych
Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku

.................................................................
(nazwa obiektu)

.................................................................
(data i podpis)
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