Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „u Oli”
1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego
regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości
zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa
terminem. Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
4. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe .
W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią
(Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

5. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych
gości naszego ośrodka. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
6. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu
wyjazdu.
7. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.
Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel
terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
8. Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce postojowe, każdy dodatkowy samochód to
dopłata 10zł/dobę
9. W domkach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów
10. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.
11. Ośrodek jest przystosowany do przebywania zwierząt.
12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub
winy odwiedzających.
13.W obiekcie zabronione jest:
• zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właścicieli ,
• zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego
pobytu innych gości, właściciele mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie,
która narusza tę zasadę,
• zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
14. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez
zwrotów kosztów.
15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego
koszt i ryzyko na wskazany adres.
16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych ,
kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.
17. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących
jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku.
Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy,
że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np.
przerwy w dostawie prądu czy wody.
18. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania REGULAMINU PLACU ZABAW
19. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na stronie internetowej www.katydomki.com.pl
• w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta przy czynnościach
meldunkowych
20. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje
od dnia 01 maj 2012 r.
Prosimy o wyrzucanie plastikowych butelek do kontenera za domkiem nr 3.

data i podpis klienta :

REGULAMIN PLACU ZABAW
1. PLAC ZABAW DLA DZIECI JEST TERENEM SŁUŻĄCYM

ZABAWIE

I WYPOCZYNKOWI.
2. ELEMENTY PLACU ZABAW PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI OD 3
DO 13 LAT.
3. DZIECI NA TERENIE PLACU ZABAW POWINNY PRZEBYWAĆ
WYŁĄCZNIE

POD

OPIEKĄ

RODZICÓW

LUB

DOROSŁYCH

OPIEKUNÓW, KTÓRZY ZA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4. OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE PLACU ZABAW OBOWIĄZANE
SĄ DO ZACHOWANIA PORZĄDKU.
5. Z URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NALEŻY KORZYSTAĆ ZGODNIE Z ICH
PRZEZNACZENIEM.
6. NA TERENIE PLACU ZABAW OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ
SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UŻYWEK
ORAZ
PALENIA PAPIEROSÓW.
7. NA TERENIE PLACU ZABAW ZABRONIONE SĄ GRY ZESPOŁOWE
8. WSZELKIE USZKODZENIA ELEMENTÓW ZABAWOWYCH NALEŻY
ZGŁASZAC DO WŁAŚCICIELA OBIEKTU .
9. OSOBY NISZCZĄCE SPRZĘT I URZADZENIA PLACU ZABAW BĄDŹ
ICH OPIEKUNOWIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚC MATERIALNĄ.
Telefony alarmowe:
Policja – 997
Pogotowie ratunkowe – 999
Ogólny, pomoc – 112

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU,
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!

