
Szanowni Państwo! 

 Serdecznie witamy w ośrodku „Niebiańska Plaża” w Sarbinowie. Poniżej przedstawiamy 
Państwu regulamin, który, mamy nadzieję, pomoże zapewnić Państwu udany wypoczynek 
w naszym ośrodku i usprawni jego organizację. 

1. Wstępna rezerwacja domku dokonywana jest telefonicznie. 
2. Rezerwacja jest ważna po wpłacie zadatku na wskazane konto bankowe i 

potwierdzeniu wpłaty w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania należnej kwoty na rachunku 
bankowym. 

3. Pozostała kwota należna za cały deklarowany pobyt płatna jest z góry w dniu 
przyjazdu. 

4. Nie dokonujemy zwrotu wpłaconego zadatku oraz pieniędzy w razie rezygnacji z 
pobytu lub niedotrzymania podanego terminu pobytu. 

5. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 
ostatniego dnia pobytu. 

6. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności kierownika ośrodka. 
7. Pobyt dodatkowej osoby w domku tylko i wyłącznie za zgodą właściciela obiektu i 

dopłatą – do uzgodnienia. 
8. Pobyt psa lub innego zwierzęcia domowego tylko i wyłącznie za zgodą właściciela 

obiektu i dopłatą – do uzgodnienia. 
9. Wszelkie usterki należy zgłaszać na bieżąco kierownikowi ośrodka. 
10. W domkach obowiązuje zakaz palenia. 
11. Administracja i właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione 

w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej 
staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. 

12. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00 rano. 
13. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. 

Parking ośrodka jest nie strzeżony. 
14. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania pod opieką dorosłych. 
15. Kierownictwo ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji. 

Życzymy udanego wypoczynku i samych słonecznych chwil!  

  

Informacje dodatkowe: 

1. Na terenie ośrodka obowiązują następujące dodatkowe opłaty:  
o za energię elektryczną według wskazań licznika, 
o opłata klimatyczna zgodnie z uchwałą Rady Gminy w wysokości ustalonej za 

dany rok, 
o za pobyt dodatkowych osób łącznie z dziećmi w wysokości uzgodnionej z 

właścicielem obiektu, 
o za psa lub inne zwierzę domowe w wysokości uzgodnionej z właścicielem 

obiektu. 
2. Dysponujemy nieodpłatnie łóżeczkami turystycznymi wraz z materacami i pościelą, 

krzesełkami do karmienia, nocnikami oraz wanienką – zainteresowanych prosimy o 
zgłaszanie przy wstępnej rezerwacji domku z uwagi na ograniczoną ilość. 

 


