REGULAMIN REZERWACJI i POBYTU
O.W. „RODZINNE RUSINOWO” w RUSINOWIE
Dokonanie rezerwacji pobytu w Ośrodku jest jedoznaczne z zapoznaniem i
akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

1. Wstępnej rezerwacji dokonujemy pisemnie, do rezerwacji stosuje się uprzednią
wpłatę
zadatku
na
konto
bankowe
Ośrodka.
Brak wpłaty w terminie 3 dni powoduje anulację rezerwacji wstępnej. Rezygnacja z
pobytu nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek
środków pieniężnych w tym również zadatku.
2. Dokonanie rezerwacji w Rodzinnym Rusinowie jest tożsame z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
3. Domki wynajmowane są na pobyt minimum 5 dniowy . Domki wyposażone są w
pakiety startowe (papier toaletowy, płyn do naczyń, gąbka i ściereczka do mycia
naczyń, worki na śmieci).
4. Dokonując rezerwacji wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych wyłącznie w celu rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego, oraz
w dokumentacji finansowej, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.
5. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są dokonać rejestracji poprzez okazanie
dowodu stwierdzającego tożsamość, dokonać opłaty za pobyt w Ośrodku, oraz
dokonać opłaty klimatycznej. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu następuje
gotówką lub przelewem na konto Ośrodka.
6. W dniu przyjazdu Goście ośrodka zobowiązani są do zapoznania się z wyposażeniem
oraz stanem technicznym domku jak również zgłoszeniem ewentualnych usterek i
braków. Nie zgłoszenie niezgodności podczas meldunku jest równoznaczne z ich
akceptacją. W przypadku wystąpienia awarii lub jakiejkolwiek szkody Najemca
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego. Najemca ponosi pełną
odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy na terenie obiektu
podczas okresu wynajmu i jest zobowiązany do zwrotu kosztów za naprawę lub
wymianę danego przedmiotu w obiekcie jak również na jego terenie w dniu wyjazdu.
Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego
dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w
Obiekcie
7. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz.
10:00 w dniu wyjazdu.
8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 7:00
9. Osoby odwiedzające, nie zameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka w
godzinach 10:00-22:00, tylko po uprzednim powiadomieniu i akceptacji właściceiela.

10. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabrania się:
- palenia tytoniu w domkach, używania otwartego ognia, świec w domkach,
- zabrania się smażenia ryb w domkach z powodu zapachu, który trudno usunąć.
- używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń
elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku,
- zabrania się przechowywania w domkach materiałów łatwopalnych, żrących lub
wydzielających przykrą woń,
- zabrania się
samochodowych.
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11. Właściciel ośrodka lub osoby przez niego wyznaczone w każdej chwili mają prawo
wejścia do domku w przypadku jakiejkolwiek awarii lub zagrożenia.
12. Dozwolone jest palenie grila tylko i wyłącznie używając węgla drzewnego lub
brykietu, który można nabyć w recepcji lub najbliższym sklepie. Zużyty, ostudzony
węgiel z grilla prosimy wyrzucać do wyznaczonych do tego celu pojemników.
13. Dzieci zameldowane w ośrodku powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym
nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą wszelką
odpowiedzialność zarówno prawną jak i materialną za szkody powstałe w wyniku
działań dzieci.
14. W ośrodku mogą zostać zakwaterowane zwierzęta (ilość ograniczona), za uprzednią
zgodą właściciela ośrodka, Zwierzęta powinny posiadać aktualne szczepienia
potwierdzone w książeczce zdrowia. Zwierzęta nie mogą się poruszać na terenie
obiektu bez smyczy. Właściciele zwierząt zobowiązani są do bieżącego sprzątania po
swoich pupilach. Spacer z pupilem odbywa się poza ośrodkiem. Za zwierzęta
naliczana jest oplata w wysokości 25 zł za dobę.
Właściciel Ośrodka będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę w
przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i
bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości na terenie obiektu.

