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Regulamin
REGULAMIN OŚRODKA AGROTURYSTYCZNEGO
„CHATA POD ŻURAWIEM”
1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do poleceń
właściciela ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych. Przestrzegania przepisów o Ochronie
Przyrody, BHP i P-POŻ.
2. Każda osoba rażąco łamiąca regulamin zostanie zmuszona do opuszczenia terenu ośrodka bez
możliwości zwrotu dokonanej zapłaty.
3. W przypadku odmowy opuszczenia ośrodka zostanie ona przekazana policji wraz ze skierowaniem
sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
4. Osoby zamawiające wynajem domku podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania
należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoba zamawiająca bierze pełną odpowiedzialność
(materialną i prawną) za szkody wyrządzone w ośrodku za siebie i swoich gości.
5. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po
wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych
i wniesieniu stosownej opłaty.
6. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.
7. Przy wynajęciu całego domku należy uiścić kaucję w wysokości 350,00 zł, która zostanie zwrócona
jeśli nie stwierdzi się żadnych braków w wyposażeniu czy zniszczeń na mieniu.
W przypadku stwierdzenia zniszczeń o wyższej wartości niż kaucja, wynajmujący zobowiązuje się
do pokrycia pozostałej część kwoty w terminie 48 godzin od zdarzenia. W razie nie uiszczenia
opłaty, kierownictwo ośrodka kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
8. Dokonanie wpłaty zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i niniejszego
regulaminu.
9. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka,
spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za
pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
10.Właściciel obiektu odpowiada tylko na zasadzie winy umyślnej.
11.Ośrodek Chata pod Żurawiem nie pobiera opłaty klimatycznej.
12.Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony.
13.Podane ceny w ofercie są cenami netto i należy do nich doliczyć 8% VAT.
14.Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież
samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.
15.Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku.
Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za
braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki
oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba
wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia
domku.
16.Na obiekcie obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania gości spoza ośrodka.
17.Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione
bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą
i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
18.Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku
oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.

19.Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę
ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
20.Rozpalanie kominka wewnątrz domków wyłącznie za zgodą właściciela.
21.W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów.
W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny
postępować zgodnie z instrukcjami P-POŻ. Zakazuje się również na terenie ośrodka odpalania rac,
świec dymnych oraz innych środków pirotechnicznych pod rygorem konieczności opuszczenia
ośrodka.
22.Wynajmujący zobowiązuję się do korzystania ze sprzętu muzycznego wyłącznie w pomieszczeniu
wynajmowanego budynku w sposób nie uciążliwy dla pozostałych gości na obiekcie.
23.Dzieci do lat 7 mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod opieka osoby dorosłej.
24.Właściciel obiektu będący właścicielem wypożyczalni rowerów nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych
w czasie użytkowania roweru przez wypożyczającego. Wypożyczający, który dopuścił się
zniszczenia lub zgubienia roweru ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną.
25.Właściciel ośrodka wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających
aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka. Zwierzę na terenie ośrodka
musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać
zagrożenia dla innych wczasowiczów.
26.Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta
odpowiada jego właściciel.
27.Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia
następnego. Cisza nocna w godzinach od 22:00 do 8:00.
28.Kaucja przepada w przypadku niedostosowania się do regulaminu.
29.Wynajmujący został poinformowany o monitoringu obiektu.
30.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.
31.Każda kolejna rozpoczęta godzina 60,00 zł.
32.Ośrodek zachowuje politykę prywatności danych osobowych Gości wg wytycznych RODO.

Administratorem Twoich danych jest Firma Wielobranżowa COMO z siedzibą w Żurawiu, ul. Lipnicka 72C,
wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 573-100-8421, REGON: 241411050. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych
wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@chatapodzurawiemnajurze.pl.
Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres
administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 42-253 Żuraw,
ul. Lipnicka 72C.

Akceptuję warunki regulaminu:

Firma Wielobranżowa
COMO

