Regulamin korzystania z domków ośrodka wypoczynkowego Nowa Holandia
§1
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Korzystający z domku - osoba, która dokonała rezerwacji domku oraz w terminie uzgodnionym w nim przebywa.
2. Kierownik - osoba, która zarządza ośrodkiem lub osoba upoważniona do zarządzania ośrodkiem, oraz właściciel ośrodka,
3. Opłata dodatkowa – według listy cennika ośrodka.
§2
1. Korzystajacy z domku po uzgodnieniu z kierownikiem parku terminu pobytu, ilości osób przebywających oraz wysokości opłaty za
korzystanie z domku winien:
1) w uzgodnionym terminie dokonać wpłaty rezerwacyjne w wysokości uzgodnionej ceny (przelew, gotówka);
2) zgłosić się w pierwszym dniu pobytu od godz.16.00 – 18.00 celem:
a) dopełnienia obowiązku meldunkowego, rozliczenia się za domek,
b) odbioru kluczy od obiektu,
c) odbioru całości domku wraz z wyposażeniem,
d) otrzymania i podpisania niniejszego regulaminu,
e) uzyskania informacji o sposobach postępowania w sytuacjach awaryjnych.
3) w ostatnim dniu pobytu, od godz. 9.00 – 11.00, korzystający z domku zobowiązany jest do przekazania obiektu kierownikowi poprzez:
a) oddanie całości obiektu z wyposażeniem,
b) przekazanie kluczy od obiektu.
§3
1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
2. Korzystajacy z domku zobowiązany jest opuścić domek do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
3. Korzystający z domku może uzgodnić z kierownikiem inny termin opuszczenia domku za dodatkową opłatą.
4. Jeśli korzystający z domku opuści domek w innym terminie niż określony w § 3 ust. 2 bez uzgodnienia o którym mowa w § 3 ust. 3, kierownik
ma prawo pobrać od korzystajacego z domku opłatę dodatkową o którym mowa w § 1 ust. 3.
5. Korzystający z domku ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy odwiedzających (art.
415 k.c.). Wysokość zwrotu za uszkodzenie wyposażenia ośrodka będzie adekwatne do wysokości kosztów naprawy lub
zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia.
§4
1. Każdy domek przeznaczony jest maksymalnie dla 6 osób, wliczając w to każde dziecko.
2. Korzystający z domku może, bez dodatkowej opłaty, korzystać z niestrzeżonego parkingu znajdującego na terenie domków, z tym
zastrzeżeniem, że dla korzystającego z domku przypada tylko jedno miejsce parkingowe.
3. Pobyt w domku większej liczby osób niż określona w § 4 ust. 1 musi być poprzedzony zgodą kierownika.
4. Pobyt większej liczby osób bez w/w zgody, spowoduje wykwaterowanie tychże osób.
5. Osoby nieobjęte rezerwacją, po uzyskaniu zgody kierownika, o której mowa w § 4 ust. 3, nie mogą przebywać w domku od godziny 21.00 do
godziny 9.00 dnia następnego.
§5
1. W okolicy domku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 8.00 dnia następnego.
2. Zachowanie gości i osób korzystających z domku nie powinno zakłócać codziennego rytmu życia mieszkańców sąsiadujących z domkiem.
3. Na obiekcje zabrania się wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownika (lub w trakcie ciszy nocnej).
4. Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w
ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
5. Kierownik w razie koniecznoś wzywa policje lub ochronę na koszt korzystającego z domku i jego gości.
§6
1. Korzystający z domku zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.
2. Korzystający z domku nie może dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń
domku i jego otoczenia, nie mogą być, w dniu odbioru przez kierownika, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim domek został
przekazany korzystającemu z domku.
3. Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane niezwłocznie kierownikowi.
§7
1.We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz otwartego ognia. Na terenie ośrodka i w domkach zabrania się
strzelania z petard i sztucznych ogni. Za złamanie zakazu palenia tytoniu korzystający z domku zostanie obciążony kwotą według listy
cennika ośrodka, która pozwoli na pokrycie kosztów usunięcia skutków palenia tytoniu.
2. Korzystający z domku może przebywać na terenie ośrodka ze zwierzętami tylko za uwczesną zgodą kierownika i na smyczy. Korzystający z
domku jest zobowiązany sprzątać po swoim pupilu,oraz zobowiązuje się do wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka.
3. Odpady po zwierzętach będą usówane na koszt korzystającego z domku według listy cennika ośrodka.
§8
1. Korzystający z domku zobowiązany jest do segregacji odpadów poprzez oddzielenie odpadów szklanych, plastikowych, papierowych od
odpadów komunalnych. Odpady stanowiące szkło, plastik, papier powinny być wyrzucane do oddzielnego pojemnika w domku.
Nieposegrowane odpady naliczamy według listy cennika ośrodka
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania jednorazowych środków higienicznych do toalety.
3. Korzystający z domku wraz z osobami z nim przebywającymi zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu.
4. Korzystający z domku zobowiązany jest powiadomić kierownika lub właściwe służby o wszelkich zagrożeniach życia lub zdrowia:
Kierownik +48 692 358 737 – Policja 997 kom. 112 – Straż Pożarna 998 kom. 112 – Pogotowie 999 kom. 112
§9
1. Domki należy przed opuszczeniem doprowadzić do staniu pierwotnego (m.in. pozostawić uprzątnięte pomieszczenia, naczynia kuchenne).
2. W przypadku zaniechania obowiązku określonego w § 9 ust.1, kierownik ma prawo pobrać od Korzystającego z domku opłatę za dodatkowe
sprzątanie w wysokości według listy cennika ośrodka.
§ 10
1. Kierownik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie
określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.
2. Korzystający z domku powinien zawiadomić kierownika o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Korzystający z domku ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu mienie.
4. Kierownik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do korzystającego z domku,
który pozostawiony został na parkingu.
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