
 
REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „ZACISZE” 

1. Osoby niepełnoletnie od lat 15 zobowiązane są do posiadania dowodu tożsamości. 
2. Niepełnoletni mogą zamieszkać tylko pod opieką dorosłych. 
3. Doba na polu namiotowym kończy się o godzinie 18:00. 
4. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do 12:00 dnia następnego (nie dotyczy pola namiotowego). 
5. W przypadku oddania kluczy od domku lub campingu po godzinie 12:00, naliczana będzie opłata  w              

wysokości 30,00 złotych za każdą godzinę zwłoki. 
6. W celu zabezpieczenia przed przypadkowo wyrządzonymi szkodami, pobierany jest (na czas 

zameldowania) jednorazowy depozyt zwrotny za domek lub camping w wysokości 300 (trzysta) lub 
500 (pięćset) złotych (w zależności od wielkości domku, campingu). 

7. W przypadku odmowy pozostawienia depozytu, wczasowicz zobowiązany będzie do pozostawienia 
(na czas zameldowania) swojego dokumentu tożsamości (nie Dowód Osobisty). 

8. Przedłużenie pobytu na polu namiotowym (dopłata) do godziny 18:00. 
9. Za stałego gościa uważa się osobę posiadającą dowód wpłaty z poprzedniego roku. Dowód wpłaty 

musi być wystawiony na daną osobę i na czas dłuższy niż 3 dni.  
10. Zniżką dla stałych gości objęte jest tylko tyle osób, na ile wypisany był dowód wpłaty z poprzedniego 

roku. 
11. Błędne zgłoszenie ilości osób będzie karane trzykrotną wartością ceny pobytu. 
12. Osoby zakłócające spokój innym wczasowiczom będą zmuszone opuścić teren ośrodka bez 

możliwości zwrotu kosztów pobytu. 
13. Wczasowicz zobowiązany jest do opłacenia całego terminu, na jaki wcześniej dokonana była 

rezerwacja domku lub campingu przed otrzymaniem kluczy. 
14. Opłata za pobyt w domku, campingu lub na polu namiotowym pobierana jest prze zakwaterowaniem. 
15. W domkach campingowych obowiązuje zakaz używania  grzejników, grzałek, kuchenek elektrycznych 

i kuchenek mikrofalowych.                                       
16. Za wcześniejsze  opuszczenie domku, campingu lub pola namiotowego, spowodowanego nie z winy 

kierownictwa ośrodka, nie będą zwracane koszty pobytu. 
17. W przypadku rezygnacji z pobytu w domku, campingu, kwota zadatku, wpłacona podczas rezerwacji 

nie będzie zwracana. 
18. Za wszelkie szkody wyrządzone w domku lub campingu odpowiedzialny jest przebywający w nim 

wczasowicz. 
19. Wczasowiczom zezwala się na palenie ognisk tylko w wyznaczonych do tego miejscach, jedynie po 

uprzednim uzgodnieniu tego w recepcji. 
20. Dowody wpłaty za pobyt należy zachować do kontroli. 
21. Z uwagi na to, że ośrodek położony jest nad jeziorem, wczasowicze zobowiązani są do zapoznania się 

i przestrzegania: 
a. regulaminu korzystania z plaży, pomostu i kąpieliska 
b. bezpieczeństwa bawiących się, a w szczególności kąpiących się dzieci (dotyczy opiekunów) 
c. zasad współżycia społecznego 
d. przepisów dotyczących ochrony środowiska i przepisów p. poż 

22. Za zwierzęta odpowiadają ich właściciele i po nich sprzątają (psy powinny być w kagańcu i na 
smyczy). 

23. Brama ośrodka pozostanie zamknięta w godzinach od 22:00 do 6:00.  
24. Po godzinie 20:00 zabrania się przebywania na terenie ośrodka osobą nie zameldowanym.  
25. Każdy wczasowicz może korzystać z ogólno dostępnej pralni i kuchni . 
26. Informację korzystania z pralni, można uzyskać w recepcji lub bufecie. 
27. Osoby korzystające z kart do bramek kontrolowanego dostępu powinny znać regulamin korzystania z 

nich. 
28. Wyposażenie w domkach musi być zgodne ze spisem znajdującym się w każdym domku. 
29. Nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji. 
30. W domkach i przyczepach campingowych obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów. Za nie 

przestrzeganie zakazu, wynajmujący będzie ukarany kwotą w wysokości 300,00 zł. 
31. Każdy wczasowicz może odpłatnie wynająć łazienkę (prysznic, umywalka, ubikacja) i którą  na czas 

wynajęcia sam sprząta. 
32. Pojazdy po ośrodku poruszają się z maksymalną prędkością 5 km/godz. pod rygorem zakazu wjazdu 

na teren ośrodka. 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO POBYTU 

                                        


