REGULAMIN
1. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15.00, kończy się o godzinie 11.00 następnego dnia.

2. W dniu przyjazdu dokonujemy wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem.

3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia, opłaty (zadatek) nie
podlegają zwrotowi.

4. Nie odebranie domku letniskowego w ciągu 24 godzin od daty pierwszego dnia zarezerwowanego
terminu bez powiadomienia właściciela ośrodka, uważa się domek za wolny.

5. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu, należy rozliczyć się z wyposażenia
domku, domek należy oddać w takim samym stanie jak się go zastało.

6. W dniu przybycia pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł na poczet ewentualnych zniszczeń
mienia. Wczasowicz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Powstałe szkody rozliczane są na
miejscu. Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, wczasowicz zobowiązuje się
do dopłaty w celu pokrycia całego kosztu usunięcia zniszczeń.

7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i
pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w
momencie opuszczania domku.

8. Na terenie ośrodka mogą przebywać jedynie osoby wcześniej zameldowane oraz zgłoszone
właścicielowi ośrodka. Osoby nie będące wczasowiczami ośrodka, a przebywające w nim po godzinie
22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.

9. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00 do 6.00 rano.

10. W przypadku zgubienia klucza do domku wynajmujący zostanie obciążony kwotą 40,oo zł

11. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolone jest tylko w obecności osób dorosłych.

12. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od Niego niezależnych np.:
przerwa w dostawie prądu.

13. Do jednego domku przypisane jest miejsce parkingowe, (więcej miejsc udostępniamy po
uzgodnieniu z właścicielem ośrodka). Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych
wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone ośrodka. Parking ośrodka jest
bezpłatny, niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji.

14. Przebywających na terenie Ośrodka wczasowiczów i ich gości prosimy o:

nie zakłócanie wypoczynku poprzez np. słuchanie głośnej muzyki
nie wycinanie drzew i gałęzi
nie zaśmiecanie terenu Ośrodka

15. Osoby zakłócające w rażący sposób spokój i porządek w ośrodku mogą być usunięte bez prawa do
jakiegokolwiek odszkodowania.

16. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb.

17. Prosimy o nie puszczanie Lampionów Szczęścia na terenie ośrodka.

18. Wczasowicze przebywający na terenie Ośrodka zobowiązują się do przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosowania się do próśb
Właściciela Ośrodka w wyjątkowych sytuacjach.

19. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez
zwrotów kosztów.
20. Niniejszy regulamin dotyczy domków letniskowych MA-REST.

