OŚRODEK WYPOCZYNKOWY I STADNINA KONI
77-143 Studzienice, Sominy 60 A
tel. 785-084-000, 723-706-709

REGULAMIN OŚRODKA
Pobyt na terenie ośrodka jest równoznaczny
ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu.
I. Przepisy porządkowe.
1. Meldunek.






Recepcja jest czynna w codziennie od 8.00 do 19.00 lub jeśli inaczej wg informacji na recepcji.
Dokonanie formalności meldunkowych w recepcji obowiązuje niezwłocznie po przybyciu do
ośrodka.
Opłata za cały pobyt uiszczana jest w chwili przyjazdu.
Opłata eksploatacyjna za energię elektryczną zużytą w trakcie pobytu uiszczana jest w chwili
przyjazdu i wynosi 3 zł brutto od osoby za 1 dzień pobytu.
Opłata klimatyczna w wysokości 2,20 zł/dobę od osoby przebywającej powyżej 1 doby
uiszczana jest w chwili przyjazdu.

2. Doba pobytowa.
Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 16.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 11.00
w dniu wyjazdu. Klientów kończących pobyt uprzejmie prosimy o wymeldowanie się do tej godziny.

3. Wjazd na teren ośrodka.
Wjazd i wyjazd na teren ośrodka jest możliwy całodobowo dla Klientów opłacających parking na
terenie ośrodka (elektroniczna karta wjazdowa). Dla pozostałych Klientów wjazd jest możliwy
dwukrotnie w trakcie pobytu w celu wypakowania i zapakowania bagaży, po uprzednim uzgodnieniu z
pracownikami recepcji.

4. Cisza i spokój.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 8.00. Cisza nocna nie dotyczy Restauracji „Nad
Jeziorem” wraz z jej bezpośrednim otoczeniem oraz gospody „Pod Karym Rumakiem” w ramach imprez
organizowanych przez ośrodek ku uciesze gości.
Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki (również poza ciszą nocną). Prosimy
nie zakłócać spokoju innym gościom korzystającym z ośrodka.

5. Obecność gości.
Odwiedzający i goście mogą przebywać na terenie Ośrodka i korzystać z plaży nieodpłatnie oraz
odpłatnie mogą korzystać z innych udogodnień ośrodka oraz punktów gastronomicznych, jeśli zostało
to uprzednio zgłoszone w recepcji. Po przybyciu na teren Ośrodka goście mają obowiązek zgłosić swoją
obecność w recepcji i stosować się do niniejszego regulaminu. Osoby niezameldowane nie mogą
przebywać na terenie Ośrodka po godz. 22.00.
Zabrania się wpuszczania samochodów gości własną kartą wjazdową.

6. Pobyt zwierząt
Zezwalamy na pobyt zwierząt domowych w naszym ośrodku na następujących zasadach:
 opłata dzienna za pobyt psa i innych zwierząt wynosi 12 zł,






właściciele zobowiązani są do wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy,
na właścicielach spoczywa bezwzględny obowiązek sprzątania po swoich pupilach,
właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga,
obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów na teren kąpieliska oraz do gospody
i restauracji.

7. Wymeldowanie.
Klient zobowiązany jest wymeldować się z miejsca zakwaterowania do godziny określonej w pkt I.2,
zwrócić wszystkie przedmioty będące własnością Ośrodka (w szczególności klucz i kartę wjazdową)
oraz uiścić ewentualne opłaty dodatkowe, wcześniej nie zapłacone. Klient zobowiązany jest pozostawić
domek i jego otoczenie w czystości. Istnieje możliwość wykupienia sprzątania końcowego.

8. Ingerencja w przyrodę.
Bezwzględnie zabrania się:
 samowolnego wycinania gałęzi, kopania dołów czy innych ingerencji w środowisko,
 zakłócania spokoju gniazdującym ptakom wodnym,
 nie przestrzegania zapisów Regulaminu amatorskiego połowu ryb Polskiego Związku
Wędkarskiego - www.pzw.org.pl.

9. Porządek na terenie ośrodka.
Klienci ośrodka zobowiązani są do zachowywania porządku w miejscu swojego pobytu oraz na terenie
ośrodka. Zabrania się wyrzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, szczególnie przy
łowiskach ryb, na plaży oraz brzegach jeziora. Zabrania się oprawiania złowionych ryb poza własnym
miejscem zakwaterowania.

10. Ruch kołowy na terenie ośrodka.
Zmotoryzowani turyści poruszający się po terenie ośrodka zobowiązani są zachować szczególną
ostrożność. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczona możliwość poruszania się pojazdami oraz
ograniczenie prędkości do 10 km/h. Prosimy ograniczyć ruch kołowy na ośrodku do minimum.

II. Przepisy przeciwpożarowe.
1. Palenie ognisk, grille.
Ośrodek położony jest na ternie lasu iglastego.
Ze względu na zagrożenie pożarowe ogniska i grille mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych. Zezwala się na używanie grilli turystycznych w tych miejscach, aczkolwiek zachęcamy
do nieodpłatnego skorzystania z naszych grilli. Węgiel do nabycia w recepcji. Zabrania się używać
grillów na tarasach domków i w ich otoczeniu. Zużyty węgiel z własnego grilla prosimy opróżniać do
wyznaczonych do tego celu pojemników lub w naszych stacjonarnych grillach i miejscu na ognisko.

2. Palenie tytoniu.
Bezwzględnie, ze względów bezpieczeństwa, zabronione jest palenie tytoniu we wszystkich
pomieszczeniach zamkniętych. Dozwolone jest palenie tytoniu wyłącznie w miejscach wyznaczonych,
które są do tego przygotowane.

3. Instrukcja zabezpieczenia przeciwpożarowego ośrodka.
Instrukcja zabezpieczenia przeciwpożarowego ośrodka oraz wyciąg z tej instrukcji są dostępne
w recepcji. Pobyt na terenie ośrodka jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją tej instrukcji.

III. Odpowiedzialność.
1. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie ośrodka.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub opiekunów. Korzystanie przez dzieci ze
sprzętu, placu zabaw i usług w ośrodku musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich
dorosłych. Ośrodek, życząc dobrej zabawy, uchyla się jednak od jakiejkolwiek odpowiedzialności za
szkody wynikłe z tytułu ewidentnego braku opieki.

2. Odpowiedzialność Klienta za wyrządzone szkody.
Klient ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy, winy dzieci będących
pod jego opieką oraz winy odwiedzających go osób.

3. Odpowiedzialność za pozostawione rzeczy oraz wypadki.
Ośrodek ponosi odpowiedzialność za mienie Klienta wyłącznie w granicach ubezpieczenia.

4. Odmowa wstępu na teren ośrodka.
Ośrodek zastrzega sobie prawo dla zakazu wstępu na teren ośrodka osobom pod wpływem alkoholu,
zachowującym się nieodpowiednio oraz prawo do usunięcia z ośrodka osób nie przestrzegających
niniejszego regulaminu. Kierownictwo ośrodka może odmówić przyjęcia Klienta, który podczas
poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka,
mieniu innego Klienta lub gościa lub szkodę na osobie innego Klienta lub gościa, pracownika ośrodka
lub innych osób przebywających na terenie ośrodka albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt
Klientów lub funkcjonowanie obiektu.

5. Naruszenie regulaminu
Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia poddane jest ocenie kierownika
ośrodka i może pozbawić turystę możliwości dalszego pobytu w Ośrodku bez możliwości zwrotu
kosztów pobytu.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.
Kierownictwo Ośrodka

