
REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO 
„SOKÓŁ” 

 
1. Domki w Ośrodku Wypoczynkowym „SOKÓŁ” wynajmowane są na doby. 
2. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 następnego dnia. 
3. Opłatę za pobyt Goście wnoszą w dniu przyjazdu. W chwili dokonywania opłaty prosimy 
o podanie danych do faktury. Nie dokonujemy zwrotów za opłacony pobyt (nie dotyczy 
wypadków losowych ). 
4. Przy wnoszeniu opłaty za pobyt pobierana jest kaucja w wysokości......, która zwrócona 
zostanie po wymeldowaniu i odbiorze domku. 
5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym 
wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz które zachowują się agresywnie, w sposób 
powszechnie uznany za wulgarny. 
6. W ośrodku mile widziane są również zwierzęta. Pełną odpowiedzialność za zwierzę 
ponosi właściciel. 
7. Właściciel zwierzęcia przebywającego na terenie Ośrodka zobowiązany jest po nim 
sprzątać. 
8. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. 
9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych 
przez Gości na teren Ośrodka. 
10. Po wyrządzeniu szkody lub zagubieniu sprzętu będącego na wyposażeniu domku Gość 
Ośrodka niezwłocznie powinien powiadomić pracownika Ośrodka. 
11. Wszelkie wyrządzone szkody i straty Gość zobowiązany jest uregulować przed 
wyjazdem z Ośrodka. 
12. Gość każdorazowo opuszczając domek powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. 
13. W przypadku zgubienia klucza, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 
50.00 złotych. 
14. Nie wolno przekazywać domków osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za 
opłacony pobyt. 
15. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka do godziny 22.00. 
16. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00. 
17. Goście którzy zakłócają spokój na terenie Ośrodka będą proszeni o opuszczenie Ośrodka 
w trybie natychmiastowym bez zwrotu kosztów, a w przypadkach rażących będzie wezwana 
Policja. 
18. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco 
naruszyli regulamin. 
19. Goście przebywający na terenie ośrodka muszą bezwzględnie przestrzegać zasad PPOŻ 
i BHP. Nie wolno używać grzałek, czajników i innych urządzeń elektrycznych nie będących 
na wyposażeniu domków. 
20. Nie wolno wynosić rzeczy będących na wyposażeniu domku poza domek i Ośrodek. 
21. Rzeczy będące na wyposażeniu należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. 
22. Prosimy o zgłaszanie godziny wyjazdu celem zwrotu klucza oraz dokonania odbioru 
domku. 


