
Regulamin: 

 
1. Doba w ośrodku trwa – zameldowanie od godziny 15.00 do 20.00 w dniu przyjazdu,                                                                                                                                                                             

- wymeldowanie od godziny 08.00 do 11.00  w dniu wyjazdu. 
2. Wpłata ustalonej zaliczki powinna nastąpić do 3 dni od dnia otrzymania sms-a z 

numerem konta i oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
3. Przyjeżdżając na teren ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości i 

przedstawić go podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w ośrodku. 
4. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. 
5. W przypadku reklamacji, zastrzeżeń Goście proszeni są o zgłaszanie nie później niż 

w dniu przyjazdu. Reklamacje w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane. 
6. Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00. 
7. Osoby przyjmujące Gości proszone są o zgłoszenie odwiedzin właścicielom. Osoby 

odwiedzające naszych Gości (odwiedziny nie dłużej niż 3 godziny JEDEN RAZ W 
TRAKCIE POBYTU) proszone są o opuszczenie ośrodka przed godz. 21.00. Za 
zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość ośrodka.  

8. Każda zmiana terminu przyjazdu, wyjazdu np. późniejszy przyjazd, wyjazd nie 
upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków 
pieniężnych . 

9. Ośrodek za rzeczy zaginione w czasie pobytu na wczasach nie bierze żadnej 
odpowiedzialności. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem 
spoczywa na wczasowiczu. 

10. Zabrania się grillowania na tarasach. (Grillowanie tylko poza terenem domku/pokoju i 
tarasu) 

11. Zabrania się używania w domkach/pokojach kuchenek elektrycznych i gazowych oraz 
dodatkowych urządzeń elektrycznych nienależących do wyposażenia domku 
(gotowanie tylko w miejscu do tego wyznaczonym). Bezwzględnie zakazuje się 
gotowania w pokojach. 

12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub 
innego pojazdu należącego do Gościa. Parking ośrodka jest niestrzeżony. 

13. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku/pokoju prosimy zgłaszać na 
bieżąco personelowi Ośrodka. 

14. Utrzymanie czystości w domkach/pokojach i na przyległych tarasach należy do 
wczasowiczów. Zdając domek/pokój prosimy o pozostawienie domku/pokoju  w 
należytym porządku (uprzątnięty, wyrzucone śmieci, złożona pościel), a klucz oddać 
właścicielom. 

15. Zabrania się zamieniania, przemieszczania wyposażenia domków/pokoju. 
16. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju 

uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i uszkodzeń technicznych 
ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.  

17. Zabrania się palenia papierosów w domkach/pokojach. Nie stosowanie się do 
zakazu będzie skutkowało grzywną w wysokości 500 zł. 

18. W przypadku zagubienia klucza gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w 
wysokości 50 zł. 

19. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do 
jakiegokolwiek odszkodowania. Zabronione jest: 

a. Zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki  
b. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno 

zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Kierownik ośrodka może odmówić, 
bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza te zasadę 

c. Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite  
d. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom, które 

zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny 
20. Kąpielisko znajdujące się w pobliżu ośrodka jest kąpieliskiem niestrzeżonym. 



21. Wykupiony pobyt w ośrodku wypoczynkowym nie stanowi ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków, przebywających w nim osób, oraz kradzieży i 
zniszczenia mienia.  

22. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje 
właściciel ośrodka. 

23. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie: 
a. Na stronie internetowej 
b. W drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach 

meldunkowych, w pokojach i w ogólnodostępnej kuchni. 
 
Doba w ośrodku trwa od 15.00 w dniu przyjazdu do 11.00 w dniu wyjazdu. 
 
UWAGA! PROSIMY SZCZEGÓLNA TROSKĄ OTOCZYĆ DZIECI PODCZAS ZABAWY NA 
TERENIE OŚRODKA I NA PLAŻY! PLAŻA NIE JEST STRZEŻONA! 
ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ODPOWIADAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE 

 


