REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO „DOMEK W ZACISZU”

Szanowni Goście,
1.
2.
3.
4.

Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 - 7.00.
Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. Prosimy o przygotowanie gotówki.
Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i
przeciwpożarowych.
5. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób mających opłacony
pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu
ponosi osoba zameldowana.
6. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty będące na wyposażeniu ośrodka i oddane do
użytkowania Gościom, Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Szkody z winy Gości
rozliczane są na miejscu gotówką.
7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i
pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w
momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
poza domkiem, w tym na tarasie (np. rowery, wózki).
8. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać telefonicznie
właścicielowi obiektu.
9. Na terenie ośrodka zabronione jest:
- smażenie potraw wywołujących silny zapach (np. ryb),
- nieprzyzwoite i wulgarne zachowanie,
- palenie ognisk,
- zakłócanie spokoju innym Gościom (np. słuchanie głośnej muzyki),
- zaśmiecanie i zabrudzanie ośrodka,
- podłączanie piecyków elektrycznych bez zgody właściciela obiektu,
- wystawianie mebli poza obręb werandy,
- mycia samochodów.
10. Prosimy o segregowanie śmieci zgodnie z opisami na koszach do recyklingu.
11. Plan zabaw jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
12. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą pozostawać pod opieką dorosłych opiekunów.
13. Wewnątrz domków obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
14. Spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko wewnątrz domków i na terenie werandy.
15. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich Gości, a zwłaszcza dzieci, na terenie ośrodka
obowiązuje zakaz przebywania zwierząt domowych.
16. Ogólnodostępny grill mogą rozpalać wyłącznie osoby dorosłe oraz w odległości minimum 2
metrów od domków.
17. Po zakończeniu grillowania, żar należy zagasić wodą, a brykiet wyrzucić do specjalnie
przygotowanego w tym celu wiadra. Grill należy przywrócić do stanu czystości sprzed grillowania.
18. Goście nie przestrzegający niniejszego Regulaminu zobowiązani będą do natychmiastowego
opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu.

ŻYCZY PRZYJEMNEGO WYPOCZYNKU!
Właściciele
www.domekwzaciszu.pl

