Regulamin Ośrodka Wczasowego „ TAURUS ”

ul. Środkowa 1, Sianożęty, 77-111 Ustronie Morskie
Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w Ośrodku Wczasowym
„TAURUS” w Sianożętach.
Niniejszy regulaminu ma za zadanie zapewnić Państwu pełne
zadowolenie z wypoczynku w naszym Ośrodku a nam zapewnić
jego sprawną organizacje.
1. Pobyt wczasowy rozpoczyna się o godz. 16:00 w pierwszym dniu
pobytu, a kończy ostatniego dnia pobytu o godz. 9:00.
2. W celu otrzymania kluczy do domku musicie Państwo :
- przedłożyć wyraźnie wypełniony formularz meldunkowy z liczbą
osób mających zamieszkać w domku,
- wpłacić kwotę DO ZAPŁATY uzupełnioną o kwotę KOSZT
DODATKOWYCH OSÓB o ile osoby te nie zostały zgłoszone podczas
rezerwacji domku,
- wpłacić KAUCJĘ W WYSOKOŚCI 200,00 PLN, która będzie
zwrócona po sprawdzeniu domku przy jego opuszczeniu w dniu
wyjazdu.
Koszt za pobyt powinien być uregulowany w pełnej wysokości najpóźniej
w dniu przyjazdu.
Cena za domek obejmuje : jedno miejsce parkingowe, opłaty za prąd i
wod. – kan., pościel, środki czystości.
3. Ilość osób zakwaterowanych w domku nie może być większa od ilości
osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku
stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych koszt ich
pobytu ponosi osoba zameldowana w domku.
4. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
5. W domku znajduje się karta wyposażenia domku. Wszelkie braki w
wyposażeniu oraz usterki wynikłe w trakcie użytkowania prosimy zgłaszać
na bieżąco personelowi Ośrodka.
6. Wczasowicze ponoszą pełna odpowiedzialność materialną za przekazane
mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie Ośrodka. Szkody powstałe z
winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu w pierwszej kolejności ze
złożonej kaucji.
7. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
8. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w miejscach do tego
wyznaczonych.

9. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz
dodatkowych urządzeń grzewczych elektrycznych
gazowych) bez zgody personelu Ośrodka.

używania
(również

10. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń elektrycznych o mocy
przekraczającej 400W niż tych już zainstalowanych (z wyjątkiem suszarek
do włosów).
11. Rozpalanie
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12. Bezwzględnie zakazuje się rozpalania grilla i używania ognia otwartego
na tarasach drewnianych domków.
13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach i
na terenie Ośrodka przedmioty wartościowe i pieniądze.
Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem
okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
14. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od 23:00 do 7:00.
15. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych.
Właściciele są zobowiązani do posiadania aktualnej książeczki szczepień
zwierzęcia, sprzątania ewentualnych nieczystości, utrzymywania ciszy oraz
wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.
16. Parkowanie pojazdów wyłącznie na parkingu.
Zabrania się wjazdu na teren Ośrodka bez zgody Personelu.
17. Place zabaw dla dzieci przeznaczone są do korzystania wyłącznie pod
opieką osób dorosłych.
18. Zabrania się wynoszenia mebli i wyposażenia domku poza obręb
domku i tarasu.
19. Utrzymywanie czystości w domkach i na tarasach należy do
wczasowiczów.
20. Opłata za zgubiony klucz do drzwi domku lub furtek wynosi 50zł.
21. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa
dyspozycji.
22. Prosimy o pozostawienie domku w dniu wyjazdu w należytym
porządku.
Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

