
Regulamin 

            REGULAMIN POBYTU: 

1. Wpłata zadatku oznacza akceptację regulaminu pobytu.
2. Pobyt zaczyna się najwcześniej o godz. 14-tej w dniu przyjazdu, kończy najpóźniej o godz. 

12-tej w dniu wyjazdu. 
3. W sezonie preferujemy pobyty rodzinne tygodniowe (od soboty do soboty). 
4. Dopłata do całej należność płatna jest w dniu przyjazdu.
5. Na teren ośrodka mają wstęp tylko osoby zakwaterowane. 
6. W domku obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz smażenia ryb. 
7. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domku. O 

powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właścicieli. Za powstałą z winy 
gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność 
materialną. 

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do gości pozostawione w 
domku lub na terenie ośrodka. 

9. Cisza nocna trwa od godz. 23 do 7 rano. Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać 
wypoczynku innym wczasowiczom. 

10. Zakazane jest wykonywanie lub odtwarzanie własnej głośnej muzyki. 
11. W przypadku zakłócania porządku na terenie ośrodka jego właściciele mają prawo zażądać 

jego opuszczenia bez zwrotu opłaty. 
12. Z placu zabaw dzieci mogą korzystać tylko pod opieką dorosłych.
13. Każdy z gości jest zobowiązany do zapłaty opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu.

 REGULAMIN WCZASÓW Z PSEM LUB INNYM ZWIERZĘCIEM 

1. Właściciel pociechy zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa lub 
innego zwierzaczka z aktualnymi szczepieniami zwłaszcza przeciw wściekliźnie.

2. Pies na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela i nosić kaganiec. 
3. Pies nie może zakłócać wypoczynku innych wczasowiczów w tym samodzielne biegać 

po ośrodku. 
4. W przypadku zanieczyszczenia przez psa terenu ośrodka właściciel zobowiązany jest 

natychmiast usunąć zanieczyszczenie. 
5. Właściciel pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swojego pupila. 
6. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu właściciel zobowiązany jest na żądanie

kierownictwa natychmiast usunąć psa z ośrodka. 

ZASADY REZERWACJI 

W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie 
lub wysłać załączony Formularz rezerwacyjny. 
Po ustaleniu terminu i ceny należy wpłacić zadatek na podane konto. 
Brak wpłaty zadatku w ciągu 4 dni powoduje anulację rezerwacji. 


