REGULAMIN O.W. "LEŚNA RYBA"

§1
Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu:
własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.

§2
Dzieci do lat 14 przebywają na terenie Ośrodka tylko pod opieką dorosłych.

§3
Natychmiast po przyjeździe do ośrodka Goście powinni zgłosić się do Recepcji Ośrodka. Przy rejestracji pobytu
w recepcji należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz potwierdzenie dokonania opłaty za planowany
pobyt.

§4
Samochody na terenie Ośrodka (max. jeden pojazd na jeden domek) mogą zostać zaparkowane wyłącznie w
miejscach przeznaczonych do tego celu. Parkowanie bezpośrednio przy domkach i na trawnikach jest
zabronione.

§5
Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za
wyposażenie wynajętego domku. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do
domku braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku (dokładny spis wyposażenia domku
znajduje się na wewnętrznej stronie drzwi domku).

§6
Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im
przekazany. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszystkich dokonanych uszkodzeń w sprzęcie lub do
zakupienia nowego( rzecz jakościowo taką samą). W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika
będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu zgodnie z poniższym cennikiem:
•
•
•
•
•
•
•
•

trwałe zniszczenie wersalki – 700 ZŁ (tapczanu- 350 ZŁ),
duże zabrudzenie wersalki lub tapczanu– 100 ZŁ,
zniszczenie krzesła – 100 ZŁ,
stołu 300 Zł,
oświetlenia – 50 ZŁ,
okna – 300 ZŁ,
lodówki -700 ZŁ,
inne przedmioty- opłata zależna od sprzętu oraz wielkości zniszczeń.

§7
W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich domkach.

§8
Gość Ośrodka zobowiązany jest:
• Dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka
• Przestrzegać ciszy nocnej w godz. 22.00 - 7.00, z wyjątkiem uzgodnionych wcześniej imprez,
• Korzystać z urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów ppoż. i
BHP. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji ośrodka.

§9
Osoby odwiedzające naszych Gości powinny powiadomić recepcję o wizycie na terenie Ośrodka oraz zakończyć
wizytę do godz. 21.00 lub dokonać formalności meldunkowych i dokonać opłaty 35 ZŁ za osobę.

§10
Kąpiel w jeziorze odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§11
Zabrania się przebywania na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli osobom będącym pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających.

§12
Zabrania się rozpalania grilla lub ogniska na terenie plaży, pozostawiania śmieci jak również spożywania
przyniesionego ze sobą alkoholu oraz palenia papierosów. Osoby niestosujące się do powyższych zasad mogą
zostać usunięte z terenu ośrodka.

§13
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie
Ośrodka i plaży.

§14
Na terenie Ośrodka obowiązuje:
doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 12:00
oraz cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00.

§15
Osobom przebywającym na terenie Ośrodka nie wolno:
• wjeżdżać samochodem, motorem lub innym pojazdem na teren Ośrodka bez zezwolenia
• uniemożliwiać wyjazd z parkingu innym jego użytkownikom
• rozbijać namiotów na terenie ośrodka bez zezwolenia
• używać kuchenek gazowych w domkach i na werandach
• używać grilla w bliskiej odległości od domku lub na werandzie
• rozpalać ognisk bez zgody kierownika ośrodka

§16
Opłata za pobyt dotyczy całego okresu rezerwacji. Za niewykorzystany pobyt opłata nie jest zwracana.
§17
Zwierzęta muszą być trzymane na smyczy i nie mają wstępu na plażę. Goście zobowiązani są posprzątać po
swoich zwierzętach.
§18
W domkach murowanych obowiązuje zakaz palenia w kominkach. Kominki stanowią jedynie ich ozdobę.
§19
Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zagubienia bądź kradzież powierzonego
im mienia.
§20
Na plaży obowiązuje zakaz:
• grillowania
• wnoszenia i spożywania alkoholu na molo
• przebywania zwierząt
• palenia papierosów
§21
Osoby, których zachowanie będzie naruszało powyższy regulamin, zostaną wyproszone z terenu ośrodka. Koszt
niewykorzystanej części pobytu nie będzie zwrócony.

REGULAMIN REZERWACJI

§1
Rezerwacji można dokonać telefonicznie, emailem lub wypełnić formularz na stronie www.lesnaryba.pl

§2
Rezerwację dokonuje się na osobę fizyczną bądź firmę, która będzie dokonywać płatności.

§3
Rezerwację uważa się za potwierdzoną po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości pobytu na
konto ośrodka.

§4
Wpłata zadatku stanowi dokonanie skutecznej rezerwacji oraz jest potwierdzeniem akceptacji warunków
rezerwacji określonych w regulaminie rezerwacji oraz w regulaminie Ośrodka przez osobę dokonującą
rezerwacji.

§5
Nie wpłacenie zadatku w terminie 7 dni od momentu dokonania rezerwacji automatycznie anuluje rezerwację.

§6
Pozostałą kwotę tj. 70 % wartości pobytu, należy wpłacić najpóźniej w dniu przybycia do Ośrodka.

§7
Niestawienie się Gościa w Ośrodku do godz. 24:00 dnia określonego w rezerwacji (przyjazd na drugi dzień) bez
wcześniejszego powiadomienia o tym recepcji Ośrodka jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, Ośrodek nie
gwarantuje możliwości zakwaterowania.

§8
Zadatek nie jest zwracany. W przypadku wycofania rezerwacji do 14 dni włącznie przed uzgodnionym dniem
rozpoczęcia pobytu, wpłacony zadatek zostanie wliczony na poczet przyszłego pobytu w Ośrodku o ile
odbędzie się on w tym samym roku kalendarzowym.

§9
W pozostałych przypadkach (w tym także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) zadatek
również nie zostanie zwrócony.

§10
We wszystkich domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, opłata związana z
czynnościami sprzątającymi równa jest opłacie za jeden dodatkowy dzień pobytu.

dodatkowymi

