
                                              
 

                                              REGULAMIN 
 

1. Doba liczona jest od godz. 16.00 (zameldowanie)  

                      do godz. 10.00 (wymeldowanie)        

2. Należność za cały zarezerwowany pobyt oraz opłata miejscowa (taksa klimatyczna)- 

    - pobierana jest w dniu przyjazdu. 

    W przypadku wcześniejszego wyjazdu nie zwraca się jej różnicy. 

 

3. Goście zobowiązani są niezwłocznie po przyjeździe okazać dokument z fotografią 

    w celu zameldowania. 

 

4. CISZA NOCNA OBOWIĄZUJE   OD GODZ. 22:00 

                                             DO GODZ. 7:00 

5. Drzwi do mieszkania i budynku proszę każdorazowo zamykać na klucz, który należy 

    przechowywać tak, aby osoby postronne nie miały do niego dostępu. W przypadku 

    zgubienia klucza lub transpondera, należy niezwłocznie powiadomić właściciela 

    posesji. 
 

6. Wizyty osób odwiedzających naszych gości mogą trwać do godz. 20:00, po 

     wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem posesji i okazaniu dokumentu tożsamości. 

    Osoby te będą wpisane do księgi odwiedzin.  

 

 7. Urządzenia elektryczne należy prawidłowo użytkować, pod ciągłym nadzorem, 

     zgodnie z przeznaczeniem. Osoba korzystająca odpowiada za powstałe szkody 

     wynikłe z  nieprawidłowego ich użytkowania. 

 

8. Gość powinien bezzwłocznie zawiadomić właściciela posesji o zauważonej szkodzie 

    spowodowanej przez poprzednich Gości.  

    Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia 

    lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych,  

    które powstałe z Jego winy. 

 

9. Przed wyjściem z mieszkania należy wyłączyć sprzęt elektryczny. 

 

10. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości, obowiązuje 

      ZAKAZ PALENIA papierosów i innych wyrobów tytoniowych w pokojach  

      i pomieszczeniach ogólnodostępnych (zgodnie z obowiązującą Ustawą). 

 

11. Dzieci korzystające z placu zabaw i świetlicy powinny być pod nadzorem osób 

       dorosłych, opiekunów.   

       Za skutki nieprawidłowego używania placu zabaw / świetlicy i za nie zachowanie  

       środków bezpieczeństwa, właściciel posesji nie ponosi odpowiedzialności. 

 

12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego 

       bezpieczeństwa, w pokojach nie wolno używać grzałek, urządzeń gazowych lub 

       innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju.  

       Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych oraz RTV. 



 

13. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz używania wyrobów 

       pirotechnicznych, petard itp. 

 

14. Za parkowanie samochodów na posesji nie są pobierane opłaty. Właściciel posesji 

       nie bierze odpowiedzialności za powstałe ewentualne szkody. 

 

15. Rzeczy pozostawione, porzucone przez Gościa na terenie obiektu są  

       przechowywane maksymalnie 30 dni od opuszczenia obiektu przez Gościa.  

       Po tym czasie zostają wyrzucone. Właściciel obiektu nie ma dodatkowego obowiązku  

       informowania o tym Gościa. Za pozostawione rzeczy właściciel obiektu  

       nie bierze odpowiedzialności.        

     

16. W dniu wyjazdu  klucze od mieszkania i budynku należy przekazać właścicielowi 

       posesji. Opuszczając mieszkanie prosimy o kontakt telefoniczny / SMS. 

 

17. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym 

       porządek i  zasady powyższego regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu,    

      a także może żądać natychmiastowego opuszczenia ośrodka, 

      bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt. 

 

                                                                                    Dziękujemy, 

                                                         Życzymy miłego pobytu                                                     


