REGULAMIN
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka.
2. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 10.00.
3. Całkowity kosztu pobytu prosimy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu.
4. W przypadku skrócenia pobytu w trakcie wypoczynku nie zwracamy pieniędzy.
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu pozostawionego na parkingu.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w domku/pokoju. Prosimy
o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domków.
7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia przedmiotów
wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy.
8. Gość nie może przekazywać domku/pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres pobytu, za który
uiścił opłatę.
9. Przebywanie osoby nie zameldowanej w pokoju/domku Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody przez wynajmującego na odpłatne dokwaterowanie tej osoby.
10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 07:00 dnia następnego. W czasie ciszy nocnej nie ma
możliwości ruchu samochodowego.
11. Cena za dobę nie zawiera opłaty klimatycznej, którą należy uregulować przy zakwaterowaniu.
12. Rezerwację należy potwierdzić wpłacając zadatek w wysokości 30% całkowitej kwoty za pobyt.
13. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu.
14. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco.
15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego
koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te zostaną
przechowane przez 1 miesiąc a następnie przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
16. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domkach/ pokojach grzałek, świeczek
i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia.
17. W przypadku zgubienia klucza Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.
18. W domkach/pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
19. W domkach i na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz patroszenia i smażenia ryb!
20. Odpowiedzialność za dzieci na terenie ośrodka ponoszą wyłącznie rodzice.
21. Wpłata zadatku oznacza akceptację ww. regulaminu

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!

