REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH JANOSIK W USTRONIU MORSKIM
1. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka po
uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją i opłaty klimatycznej.
2. W dniu przybycia do ośrodka pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł na poczet
ewentualnych zniszczeń mienia ośrodka.
3. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco
personelowi lub właścicielowi Ośrodka.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach
przedmioty wartościowe i pieniądze.
5. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
6. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
7. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do
jakiegokolwiek odszkodowania.
8. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
a. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
9. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do
opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
10. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00
zobowiązane są do jego opuszczenia.
11. W naszym ośrodku nie przyjmujemy zwierząt.
12. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.
Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani
znajdujące się w nich mienie. Do 1 domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe,
następne miejsce parkingowe na terenie ośrodka płatne 10 zł /doba.
13. W przypadku zgubienia klucza/karty do domku/pokoju, gość zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.
14. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
15. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas
niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
16. W domkach zabrania się smażenia ryb.
17. Opuszczanie ośrodka samochodem po godz. 22:00 prosimy o ustalenie z
kierownictwem.
18. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie nie dotrzymania
podanego terminu pobytu lub rezygnacji, nie zgadzamy się na odstępowanie
rezerwacji innym.
19. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych nie pochodzących z O.W.W
Janosik w domkach bez zgody właściciela.
20. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.
Prosimy o segregacje i wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie
ośrodka.
21. W Domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
22. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej http://www.ustroniemorskiejanosik.pl/ .

