
REGULAMIN 
OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO 

 
 

 

1. W Ośrodku przebywają i korzystają z jego usług osoby, które zgłosiły swój pobyt. Doba wczasowa 
rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia i trwa do godziny 10:00 dnia następnego. 
 
2. Z chwilą przejęcia kluczy do domku letniskowego, zameldowany Gość staje się osobą materialnie 
odpowiedzialną za wyposaŜenie wynajętego domku. Za wszelkie zauwaŜone i niezgłoszone natychmiast po 
wprowadzeniu się do domku braki i usterki w wyposaŜeniu odpowiada aktualny najemca domku. 
 
3. Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im 
przekazany. UŜytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub 
odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taką samą. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy uŜytkownika 
będzie on obciąŜony wartością zniszczonego przedmiotu. 
 
4. Osoby odwiedzające naszych Gości na terenie Ośrodka powinny zakończyć wizytę do godz. 22.00 lub 
dokonać formalności meldunkowych i wynająć domek na nocleg. 
 
5. Pojazdy mogą się poruszać tylko po wytyczonych drogach. Na terenie Ośrodka wyznaczono miejsca 
parkingowe niestrzeŜone. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek 
lokomocji oraz jego wyposaŜenie. 
 
6. Korzystający z wczasów dbają o zachowanie spokoju umoŜliwiając sobie i innym naleŜyty wypoczynek, 
pamiętając przy tym, Ŝe cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje w godzinach 22:00 - 6:00. 
 
7. Troska o niedopuszczenie do poŜaru dyktuje konieczność bezwzględnego przestrzegania następujących 
zasad: 
• nie rozniecania ognisk,  
• uŜywania kuchenek gazowych itp. dopuszczalne jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych, 
• nie pozostawianie nie wygaszonych zapałek, papierosów, 
• odbiorniki energii elektrycznej i gazu (kuchenki, Ŝelazka itp.) nie mogą pozostawać włączone bez dozoru; 
 
8. W Ośrodku Wypoczynkowym  obowiązuje zakaz palenia tytoniu we wszystkich domkach. 
 
9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na 
terenie Ośrodka. 
 
10. Gość Ośrodka Wypoczynkowego zobowiązany jest: 
• dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka 
• przestrzegać ciszy nocnej w godz. 22.00 - 6.00, z wyjątkiem imprez organizowanych dla całego ośrodka 
• korzystać z urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów P- PoŜ. 
i BHP. 
 
11. W przypadku niedostosowania się do poleceń obsługi i niniejszego regulaminu grozi opuszczenie 
Ośrodka bez moŜliwości domagania się zwrotu pieniędzy. 
 
12. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania ośrodka naleŜy zgłaszać obsłudze Ośrodka. 


