
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKÓW 

LETNISKOWYCH W OW „LEŚNY ZAKĄTEK” 
• Doba hotelowa  zaczyna się o godz. 15.00 a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu 

• Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa 

terminem rezerwacji domku. W przypadku wcześniejszego wyjazdu  należność za całość 

pobytu nie ulega zwrotowi. 

• Po przyjeździe Klienci zobowiązani są okazać dokument potwierdzający tożsamość 

przynajmniej jednej osoby zakwaterowanej w domku. 

•  Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i 

zasady regulaminu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt 

•  Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione 

w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego 

do Klienta. 

• Recepcja jest czynna w godzinach 9.00 – 16.00 – w przypadku nieobecności pracownika lub 

w nagłych przypadkach goście proszeni są kontakt telefoniczny  ( 662 125 560) 

• Do RECEPCJI prosimy zgłaszać wszelkie zapytania, informacje o usterkach, prośby, itd. 

• W domku przebywa liczba osób zgodna ze zgłoszeniem rezerwacyjnym – goście mogą 

przebywać na terenie ośrodka w godz. 8.00 – 22.00.  

• Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00 do 7.00 – w tym czasie bramy ośrodka są zamknięte 

– ewentualne wyjazdy/przyjazdy muszą być zgłoszone osobie zarządzającej ośrodkiem 

• Prosimy o parkowanie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych  

• Goście proszeni są o korzystanie z domków oraz wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem 

• Uprasza się o oszczędzanie wody i prądu. 

• Prosimy aby nie korzystać z basenu po spożyciu alkoholu , zaś dzieci wyłącznie pod opieką 

dorosłych 

• Na placu zabaw przebywają dzieci pod opieką dorosłych 

• Prosimy nie wchodzić na trasy parku linowego bez zakupienia biletu wstępu i 

odpowiedniego sprzętu 

• W przypadku chęci zrobienia ogniska – prosimy o zgłoszenie tego faktu osobie 

zarządzającej ośrodkiem 

• Zakaz : 



-PALENIA  w domkach, świetlicy, na placu zabaw, na terenie parku linowego, boiskach 

- SMAŻENIA  ryb w domkach 

- GRILLOWANIA  na tarasie i na kostce  

- ZAŚMIECANIA terenu   

- ZABIERANIA na plażę koców, które znajdują się w domkach 

- PALENIA OGNISKA w altanie grillowej 

18. PROSIMY O SEGREGACJĘ PLASTIKU I SZKŁA  – na terenie ośrodka znajdują się specjalne 

       kosze umożliwiające segregację śmieci 

19.Goście odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w domkach oraz na terenie ośrodka,  

 które powstały z ich winy. 

20. Goście otrzymują do swojej dyspozycji domki w pełni wyposażone, posprzątane i proszeni  

 są o pozostawienie ich w dobrym stanie aby mogły służyć innym. 

• Goście, którzy posiadają zwierzęta proszeni są o trzymanie ich blisko domu i sprzątanie po 

swoich pupilach. 

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU!!!! 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK 

NA BOISKU ZABRANIA SIĘ: 

• wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe, 

• „wieszania się” na koszu, 

• przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych, 

• zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności, 

• dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń, 

• korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych, 

• zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

• palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych  

i szkodliwych substancji chemicznych, 

• wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami  

i samochodami, 

• palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków 

odurzających 



• wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i 

psychotropowych lub innych podobnie działających substancji.  

• korzystania z boiska po zmroku. 

Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny  boiska 
 i urządzeń, z których będzie korzystał.  

W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt . 

OW „LEŚNY ZAKĄTEK” nie ponosi odpowiedzialności za: 
1. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. 

2. Rzeczy pozostawione na terenie boiska wielofunkcyjnego. 

Postanowienia końcowe: 
1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność. 

2. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska  

i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność 

finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób 

niepełnoletnich, prawny opiekun. 

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 

regulaminu, przepisów p. poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez 

przedstawiciela zarządcy oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie 

całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą 

pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej. 

 

MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO – PYTAĆ NA RECEPCJI 


