
 
REGULAMIN KORZYSTANIA  

Z USŁUG OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO 
„WZGÓRZE PORĘBY” 

 
 
 
1. Najemca domków „Wzgórze Poręby” i wczasowicze przebywają w ośrodku na podstawie     

    dokonania ważnej rezerwacji, potwierdzonej wpłatą zadatku; 
2. Opłata za pobyt w domkach pobierana jest w dniu przyjazdu. 
3. Najemca domku zgłasza się po przyjeździe w recepcji z ważnym dokumentem tożsamości  
    w celach meldunkowych i uiszczenia wszelkich koniecznych opłat; 
4. Recepcja ośrodka przydziela Najemcy zgodnie z rezerwacją domek wraz z jego  

    wyposażeniem; 
5. Najemca i wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane  

    mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka; 
6. Parkowanie pojazdów tylko w miejscu do tego przeznaczonym.  Za pojazdy parkowane na  
    terenie ośrodka, właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności. Wjazd na teren ośrodka    
    bez zgody recepcji - zabroniony. 
7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00. 
8. Osoby odwiedzające najemców domku mogą przebywać na terenie ośrodka tylko do  
    godziny 22:00. 
9. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie ośrodka w czasie trwania  

    turnusów jest dozwolone (po wcześniejszym uzgodnieniu). Właściciel psa zobowiązany   
    jest dozorować psa i stosować się do ogólnych wymagań sanitarnych. Właściciel psa musi   
    posiadać aktualne świadectwo szczepień. 
10. Utrzymywanie czystości domków i na przyległych tarasach należy do  wczasowiczów. 
11. Wczasowicz na zakończenie turnusu przekazuje domek do kontroli stanu 

      wyposażenia obsłudze recepcji. 
12. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń elektrycznych niźli zainstalowane 

      przez właściciela ośrodka. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania urządzeń 
      grzewczych. 
13. Przy każdorazowym opuszczeniu domków prosimy zamknąć okna i drzwi.  
14. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.  
15. Nie należy przenosić wyposażenia domków, nie powiadamiając o tym właściciela. 
16. Wcześniejszy wyjazd należy zgłosić na 24 godziny wcześniej. 
17. Nie zwraca się należności za niewykorzystane w pełni wczasy. 
18. Wykupiony pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym nie stanowi ubezpieczenia od 
      następstw nieszczęśliwych wypadków, przebywających w nim osób oraz kradzieży  
      i zniszczenia mienia. 
19. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne 
      należące do wczasowiczów. 
20. Turnus rozpoczyna się o godzinie 13:00 dnia pierwszego a kończy o godzinie 10:00     

      ostatniego dnia pobytu wg daty rezerwacji.           
 
 
 
 
 
 

ŻYCZYMY PAŃSTWU MIŁEGO POBYTU ! 


