REGULAMIN WEWNĘTRZNY OŚRODKA LEŚNY RESORT
1. Opiekę, informowanie, obsługę Szanownych Gości sprawuje Recepcja Ośrodka;
2. Doba kwaterunkowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu a
kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu;
3. Osoby przyjeżdżające zobowiązane są w dniu przyjazdu do dopełnienia
formalności związanych z zameldowaniem, okazaniem dowodu tożsamości oraz
uiszczenie opłaty miejscowej i opłaty za pobyt na podstawie potwierdzonej
rezerwacji;
4. Ilość osób zakwaterowanych w domkach nie może przekroczyć ilości osób
zameldowanych;
5. Zabrania się przebywania na terenie Ośrodka osobom niezameldowanym bez
zgłoszenia tego faktu w recepcji;
6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 7.00;
7. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz smażenia;
8. Zabrania się korzystania w domkach z własnych piecyków (Ośrodek udostępnia
urządzenia grzewcze);
9. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych rzeczy poza sejfem i zamykanie okien
przed wyjściem z domku. Za utracone rzeczy Ośrodek nie odpowiada;
10.Pobieramy kaucje zwrotne: 200 zł za ewentualne szkody i 50 zł za sprzątniecie
domku;
11. Szkody na mieniu Ośrodka, powstałe z winy wczasowiczów rozliczane będą z
kaucji;
12. Prosimy o segregowanie i odpowiednie wyrzucanie śmieci;
13. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz rozpalania ognisk;
14. Zabrania się mycia samochodów na terenie ośrodka;
15. Prosimy o przestrzeganie prawidłowego parkowania – wewnątrz wyznaczonych
linii parkingowych lub na wskazanych miejscach. Parking jest niestrzeżony, brama
zamykana jest o godz. 23.00 a otwierana o godz. 7.00, lub o każdej porze po
umówieniu z recepcją;
16. Zabrania się wjeżdżania samochodami, rowerami i innym sprzętem na teren poza
parkingiem;
17. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie
pojazdy ani znajdujące się w nich mienie;
18. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Ośrodka i placu zabaw odpowiadają ich
rodzice;
19. Korzystając z urządzeń sportowych na terenie Ośrodka należy zapoznać się z
regulaminami dla nich obowiązującymi;
20. Na terenie Restauracji „Morza Szum” obowiązuje bezwzględny zakaz
wynoszenia jedzenia;
21. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do
opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

