
 

 
 
 

                  REGULAMIN 
 

 
 

1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku za pobyt w wysokości uzgodnionej 
wcześniej z właścicielem ośrodka oraz w terminie potwierdzonym przez ośrodek. 
 

2. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 PLN płatna przy 
przekazaniu kluczy i zwracana przy wymeldowaniu i stwierdzeniu braku szkód. 
 

3. Resztę należności za pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. W przypadku skrócenia pobytu cena 
na pobyt nie podlega zwrotowi. 
 

4. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka. 
 

5. Domki przeznaczone są dla 4 lub 6 osób, każda dodatkowa osoba powinna zostać zgłoszona 
właścicielowi w momencie rezerwacji. 
 

6. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10.00 
w dniu wyjazdu. 
 

7. Dla komfortu naszych gości cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00-8.00. 
 

8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 
zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z winy osób wynajmujących 
oraz osób odwiedzających.  Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub 
opiekunowie. 
 

9. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu, 
świeczek, używania urządzeń typu grill elektryczny oraz smażenia ryb. 
 

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz 
parkujące samochody. 
 

11. Samochody należy parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking dla 
gości jest bezpłatny. Ilość miejsca parkingowych jest ograniczona w związku z tym prosimy o 
wcześniejsze poinformowanie o ilości pojazdów. 
 

12. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka. 
 

13. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka, w tym placu zabaw odpowiadają rodzice lub 
opiekunowie. 



 

14. Przyjazd ze zwierzętami możliwy jest wyłącznie za wcześniejszą zgodą właściciela obiektu. 
 

15. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego 
regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach 
wyjątkowych do próśb właściciela/zarządcy ośrodka. 
 

16. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym 
wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób 
powszechnie uznany za wulgarny. 
 

17. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka 
bez zwrotów kosztów. 
 

18. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie rezygnacji lub 
niedotrzymania ustalonego terminu pobytu. 

 

 
 
 
WARTO WIEDZIEĆ… 
Informacje przydatne w przygotowaniach do wyjazdu na urlop: 

 

 uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą ręczników kąpielowych oraz plażowych, 
suszarki do włosów, 

 w odległości 80m od naszych domków funkcjonuje punkt gastronomiczny oraz sklep 
wielobranżowy, market Dino jest w odległości 900 metrów.  

 


