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REGULAMIN
1. Goście korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień
niniejszego regulaminu, przepisów BHP
i przeciwpożarowych
________________________________
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nie przestrzegania przez
gości zawartych w regulaminie zasad.
3. Goście zobowiązani są do dokonania meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji
obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, gość ma obowiązek okazać się dowodem
osobistym i wypełnić kartę meldunkową.
4. Z chwilą przyjęcia kluczy do domku zameldowany gość staje się osobą materialnie
odpowiedzialną za wyposażenie wynajętego domku. Za wszelkie zauważone i nie
zgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do domku braki i usterki w wyposażeniu
odpowiada aktualny najemca domku (dokładny spis wyposażenia domku znajduje się na
wewnętrznie ścianie przy drzwiach wejściowych domku).
5. Do korzystania z usług w naszym ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja i
wniesiona na jej potwierdzenie wpłata na konto bankowe lub w kasie recepcji za pełen
okres objęty rezerwacją.
6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy się o godz. 10.00
7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco
personelowi obiektu.
8. Za uszkodzenie lub za zgubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze
ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty
wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranność związanej z
zamykaniem drzwi i okien w momencie opuszczania domku(namiotu).
10. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień
w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja. Reklamacja
powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych
usług.
11. Osoby zakłócające spokój i porządek w obiekcie mogą być usunięte bez prawa do
jakiegokolwiek odszkodowania.
12. Osoby nie będące gośćmi obiektu, a przebywające w nim po 22.00 zobowiązane są do
jego opuszczenia lub uiszczenia dodatkowej opłaty.
13. Zezwalamy na pobyt w naszych domkach zwierząt domowych. Właściciele ich
zobowiązani są do przedstawienia aktualnych badań, do sprzątania nieczystości oraz
prowadzania ich na smyczy.
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14. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
15. Dzieci do lat 14 przebywają na terenie obiektu tylko pod opieką dorosłych.
________________________________

16. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do
tego celu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się
w nim mienie.
17. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w
wysokości 50,00zł.
18. W obiekcie zabronione jest zakłócenie spokoju i pobytu innych gości. W sytuacji nie
przestrzegania w/w zasady pracownicy obiektu mogą odmówić dalszego świadczenia
usług.
19. Zastrzegamy sobie do odmowy zakwaterowania osobom:
a. będącym pod wyraźnym wpływem alkoholu lub środków odurzających
b. które zachowują się agresywnie.
20. Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w takim stanie, w
jakim został on im przekazany. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie
dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taką samą. W
razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony wartością
zniszczonego przedmiotu.
21. Udostępniamy miejsce parkowania łodzi, jachtów itp. w porcie na terenie
obiektu(opłata według cennika).
22. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione w porcie sprzęty
oraz jednostki pływające.
23. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia
obiektu bez zwrotu kosztów.
24. Przedmiotu osobistego użytku pozostawione przez gościa będą odsyłane na jego koszt
pod wskazany adres.
25. Na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „ GWAREK „ nie obowiązuje cisza
nocna podczas imprez okolicznościowych.

Nie zapoznanie się z wyżej wymienionym regulaminem nie zwalnia osoby przebywającej
na terenie Ośrodka z jego przestrzegania.
Ważne Numery:
0-112 – Numer alarmowy
0-997- Policja
0-998- Straż Pożarna
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0-999- Pogotowie ratunkowe

Dyrekcja Ośrodka życzy
Państwu miłego pobytu

________________________________
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