§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie
obiektu „Leśniczówka”. Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.

§2 DOBA HOTELOWA
1. Pokój wynajmowany jest na doby, bądź na okres określony w ofercie.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

§3 WARUNKI REZERWACJI ORAZ ZAMELDOWANIA
1. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana i zaksięgowana na rachunku
Bankowym Ośrodka przedpłata w wysokości 50% wartości. Brak zadatku może skutkować brakiem
gwarantowanej rezerwacji.
2. W przypadku poinformowania Ośrodka do 30 dni przed planowanym przyjazdem w formie
pisemnej Ośrodek zwraca 50% wpłaconej kwoty zadatku.
3. W przypadku nieodwołania rezerwacji w w/w. terminie bądź nie dotarcia do Ośrodka, zadatek nie
zostanie zwrócony.
4. Opłat za pobyt w Ośrodku pobiera się w dniu przyjazdu do obiektu podczas rejestracji. Dodatkowo
pobierany jest zwrotny depozyt w wys. 20,00 zł za klucz do pokoju.
5. Gość przybywający do Ośrodka zobowiązany jest do dokonania zameldowania w recepcji zgodnie
z przepisami Ustawy z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z
późniejszymi zmianami.
5. W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu, Ośrodek nie zwraca jakichkolwiek opłat za pobyt w
obiekcie.
6.Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim w tym kluczy do pokoju przez cały okres
pobytu w obiekcie.
7. Osoby niezameldowane w Ośrodku nie mogą przebywać w pokojach.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem
opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą wszelką odpowiedzialność zarówno prawną jak
i materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość w obiekcie ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych w Ośrodku, powstałe z jego winy.
Ośrodek zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody.
3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć
telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz, a klucz zwrócić do recepcji.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,
żelazek elektrycznych i innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
7. W pokojach oraz na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

§5 RZECZY OSOBISTE
1. Odpowiedzialność Ośrodka za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do Ośrodka
regulują przepisy art. 846-849 Kodeksy Cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez gościa mogą zostać odesłane na
wskazany adres na koszt własny gościa.
4. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek
przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca. Po upływie
tego okresu przedmioty zostaną potraktowane jako bezprzedmiotowe i bezosobowe.

§6 CISZA NOCNA
1. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 06:00.
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