Szanowni Państwo, poniższy regulamin ma za zadanie
określić zasady, które pozwolą zapewnić Państwu bezproblemowy
wypoczynek, usprawnić działanie naszego ośrodka oraz zapewnić
bezpieczeństwo.
Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% ceny pobytu
i potwierdzenie wpłaty w terminie trzy dni od rezerwacji telefonicznej. Resztę należności za
zamówiony pobyt oraz kaucję zwrotną w wysokości 500zł pobieramy w dniu przyjazdu.
W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00 a kończy się o godz. 10.00
w dniu wyjazdu. Nie zdanie domku do godziny 10:00 skutkować będzie pobraniem
100 zł za każdą rozpoczętą godzinę nadprogramowego pobytu.
2. Na terenie ośrodka obowiązuje segregacja śmieci. Goście zobowiązani są do
segregacji odpadów w domkach i wyrzucanie ich do odpowiednio oznaczonych
pojemników.
3. W sezonie letnim nie ma możliwości przyjazdu wcześniej niż wskazana godzina
zameldowania. Ewentualne wcześniejsze przyjazdy (po sezonie) proszę
ustalać telefonicznie.
4. Przekazanie domku i zdanie odbywa się w obecności właściciela lub personelu
ośrodka.
5. Państwa Goście są naszymi Gośćmi, ale tylko do godziny 22.00.
6. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do godz. 7.00
7. Zabrania się odtwarzania muzyki na terenie ośrodka.
8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego
rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń
technicznych powstałych z jego winy.
9. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za nie
wykorzystany okres nie jest zwrotna.

10. W przypadku rezygnacji przez Wynajmującego z przyczyn niezależnych od nas,
zadatek nie podlega zwrotowi.
11. Za zgubienie kluczy Wynajmujący zostanie obciążony kwotą 100 zł.
12. Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu domku w stanie jakim otrzymał.
W innym przypadku zostanie naliczona opłata w wysokości 200 zł.
13. W domku nie wolno używać dodatkowych przyrządów elektrycznych lub gazowych.
14. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i świeczek.
15. Za przedmioty wartościowe zostawione w domkach oraz mienie tj.: parkujące
samochody właściciel ośrodka nie odpowiada.
16. Przy nie dotrzymaniu terminu pobytu nie zwracamy wpłaconego zadatku.
17. Wynajmujący zobowiązuje się wyłączyć wszystkie ładowarki z kontaktów, po każdym
wyjściu z domku.
18. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka odpowiadają rodzice lub opiekunowie
prawni.
19. W miejscach przeznaczonych do zabawy takich jak plac zabaw, trampolina, dzieci
mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
20. Zabrania się wieszania części odzieży, ręczników itp. na grzejnikach elektrycznych.
21. W domku obowiązuje zakaz chodzenia w butach po schodach.
22. Zabrania się smażenia ryb w domku.
23. Zabrania się przestawiania mebli w domku bez wcześniejszego uzgodnienia z
właścicielem.
24. Zabrania się czyszczenia grilla w domkach. Grille są czyszczone przez personel
ośrodka.
25. Zabrania się przechodzenia przez płot/siatkę.
26. Nie przyjmujemy zwierząt.
27. Prąd dodatkowo płatny w cenie 1 zł/kW. W dniu przyjazdu spisywane są liczniki w
obecności Wynajmującego, a następnie rozliczane w dniu wyjazdu.
28. Do ceny pobytu jest doliczona dodatkowa opłata klimatyczna w wysokości 1,80zł za
osobę za dzień pobytu.
29. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić
dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza bez zwrotu pieniędzy za
niewykorzystany do końca pobyt.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt Tel: 691-736-088

