
ZASADY REZERWACJI I REGULAMIN POBYTU  

Wpłata zaliczki oznacza akceptacje poniższych zasad 

 1) doba pobytowa zaczyna się o godz. 15.00, a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu 

2) Przy rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości minimum 30% od całości kwoty za 
pobyt 

3)  W Przypadku z rezygnacji z dokonanej rezerwacji, zwrot zadatku jest możliwy po potrąceniu 
kosztów podatkowych i manipulacyjnych ( łącznie minimum 100zł ) jeżeli rezygnacja nastąpiła 
najpóźniej 30 dni przed terminem. W innym przypadku zadatek    przepada. 

4) Zapłata należności za cały pobyt i opłata klimatyczna reguluje się przed zakwaterowaniem. Nie 
zwracamy pieniędzy za skrócenie okresu pobytu lub wcześniejszego wyjazdu. 

5) Zabrania się z korzystania w domkach z własnych grzejników elektrycznych. (grzejniki 
olejowe są dostępne w recepcji). Nie zachowanie się do powyższego  spowoduje konieczność 
uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł. 

6) W Domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Złamanie tego zakazu spowoduje 
naliczenie opłaty 200zł na likwidację zapachu tytoniu  

7) Na ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 23.00 do godz. 7.00. 

8) Korzystając z usług ośrodka nie można zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom. Zabrania się 
wykonywania lub odtwarzania głośnej muzyki bez zgody kierownictwa lub zachowania rażąco 
zakłócającego spokojny pobyt innym Gościom. 

9) Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przedmioty i środki pieniężne pozostawione w 
domkach i samochodach, dlatego należy zachować należytą staranność w momencie opuszczenia 
domku zamykanie okien i drzwi 

10) Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia na ośrodku, 
w domkach i ich wyposażeniu, jeśli powstały z winny Gości. 

Wszelkie usterki wynikłe z użytkowania prosimy niezwłocznie zgłaszać na Recepcję. 

11) Wynajmujący nie może udostępniać domku lub noclegu innym osobom nie zakwaterowanym na 
ośrodku .Dopuszcza się możliwość przyjmowania gości w godz. 8-22 

12) Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego 
regulaminu, przepisów BHP i PPOŻ oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb 
pracowników obiektu. Osoby nie przestrzegające regulaminu, zakłócające spokój, a także korzystające 
z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem mogą być obciążone finansowo przez 
właściciela Ośrodka i zmuszone do opuszczenia Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu 
poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań. 
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