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Regulamin obowiązujący w Domu Gościnnym LAGUNA w Jarosławcu 

1. Goście korzystający z noclegów w pokojach / domkach zobowiązani są do zapoznania się 
z regulaminem pobytu oraz jego przestrzeganiem. 

2. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając zadatek  
w wysokości 30% na wskazane  przez Właściciela konto  w terminie 5 dni.   
W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie anulowana.  

3. Pozostałą należności za zamówiony pobyt należy uiścić także przelewem na 2-3 dni przed 
planowanym pobytem. Nie pobieramy płatności gotówką. 

4. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie niedotrzymania 
podanego terminu pobytu, rezygnacji lub skrócenia pobytu 

5. Na czas pobytu wydawany jest 1 komplet kluczy tj.  do zajmowanego pomieszczenia, 
furtki i bramy wjazdowej. W przypadku zgubienia klucza (kluczy)  gość zobowiązany jest do 
uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.  

6. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 
w dniu planowanego wyjazdu. 

7. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia pokoju / domku pod kątem 
uszkodzeń lub braków wyposażenia, które należy zgłosić w dniu rozpoczęcia pobytu 
Właścicielowi lub osobie przez niego wskazanej, a przypadku niezgłoszenia stwierdzonej 
usterki, szkody lub braku wyposażenia to Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 
wartości danej szkody. 

8. Awarie, szkody i ubytki powstałe w trakcie pobytu należy niezwłocznie zgłaszać 
Właścicielowi lub osobie przez niego wskazanej. Prosimy nie usuwać awarii we własnym 
zakresie. 

9. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności Właściciela lub osoby przez niego 
wskazanej.  

10. W ośrodku należy zachować ciszę od godziny 23:00 do godziny 7:00 dnia następnego. 
Po  godz. 23.00 prosimy o wyciszenie muzyki oraz zachowanie nie uciążliwe dla pozostałych 
gości.  

11. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod 
widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,  zachowujących się agresywnie 
oraz osobom, których zachowanie  powszechnie uznawane jest za wulgarne.  

12. Na rodzicach  i opiekunach ciąży obowiązek  opieki nad dziećmi w czasie pobytu na 
terenie ośrodka.  

13. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (również tzw. 
elektronicznych) w zajmowanych pomieszczeniach. Palenie dozwolone jest jedynie na 
zewnątrz. 
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 Za palenie w pomieszczeniu przewidziana jest kara pieniężna w wysokości  200 zł.  

14. Nie zapewniamy ręczników oraz środków higieny osobistej.  

15. Przebywanie osób niezameldowanych na terenie ośrodka (tzw. odwiedzających) jest 
możliwe za wcześniejszą zgodą Właściciela lub osoby przez niego wskazanej. 

16. Parking dla naszych gości jest bezpłatny (przewidziano 1 miejsce parkingowe na 
pomieszczenie). Dodatkowe miejsce postojowe płatne 10 zł./dobę. Parking jest niestrzeżony. 

17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się: 

- używania otwartego ognia, palenia świec w pomieszczeniu, wrzucania niedopałków  
i  popiołu do kosza, 

-używania w pomieszczeniu  kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie 
będących na  wyposażeniu,  

-zabrania się przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub 
wydzielających przykrą woń, 

18. Zabrania się rozpalania grilla  w bliskim sąsiedztwie budynku i jednocześnie informuje  
o możliwości  korzystania z wiaty grillowej znajdującej się na terenie ośrodka, która jest 
ogólnie dostępna. 

19. Zabrania się smażenia ryb w pomieszczeniach z powodu zapachu, który trudno usunąć.  

20. W obiekcie  pobierana jest dodatkowo opłata miejscowa (tzw. klimatyczna)  według 
stawki zgodnej z uchwałą  Rady Gminy Postomino na dany rok.  

21.Goście zobowiązani są do segregacji odpadów i wynoszenia ich do przewidzianych w tym 
celu i oznakowanych kontenerów.  

22. Właściciel nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego 
niezależnych np. przerwy w dostawie prądu, wody  lub usterek spowodowanych działaniem 
wiatru, deszczu itp.   

23. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej. 

24. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin i zobowiązują się do jego 
przestrzegania w czasie swojego pobytu  na terenie ośrodka. Osoby naruszające zasady 
niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu poniesionych 
kosztów.  

 

Data wprowadzenia regulaminu: 01.01.2022 r. 


