
REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BIELIK 

 

REZERWACJA I PŁATNOŚCI 

1.Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie O.W 

Bielik i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie Gościa, jak 

również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. 

Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

Przestrzeganie regulaminu przez Państwa i innych gości zapewnieni Państwu spokojny i bezpieczny pobyt 

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na podane 

konto kwotę zadatku, w ciągu 2 dni (wysłać mailem potwierdzenie przelewu). Brak wpłaty w powyższym 

terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej. 

3.W dniu przyjazdu należy dokonać wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem. 

 

4.Wraz z dokonaniem rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych 

osobowych i ich aktualizacji., 

5.Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta i uzależniony jest od długości pobytu, 

liczby osób, terminu pobytu. Opłata za pobyt w O.W Bielik wraz z opłatą miejscową pobierana jest z góry. 

Płatność gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem najpóźniej dzień przed rozpoczęciem świadczeń. 

6.Koszt pobytu obejmuje: 

- zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku, 

- bieliznę pościelową, 

- ryczałt za media oraz energię elektryczną (0,5m3/doba woda, 10kWh/doba prąd) 

- energia elektryczna, woda będzie rozliczona indywidualnie wg podlicznika w domku. ( NIE WIEM JAK 

TO ZMIENIĆ I JAKIE DAĆ WARTOŚCI 

7. W dniu uiszczania płatności za pobyt zostanie pobrana zwrotna kaucja w wysokości 300zł na pokrycie 

ewentualnych zniszczeń itp. 

8.Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, 

rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków 

pieniężnych.  

9.Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby. Osoby zapraszające 

gości na teren Ośrodka odpowiedzialne są za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody. 

10.W przypadku zagubienia kluczy Wynajmujący uiszcza opłatę w wysokości 50zł. 

 



Z A K W A T E R O W A N I E  I  Z A S A D Y  
P O B Y T U  

1.Pokoje oraz domki są wynajmowane na „doby hotelowe”. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do 

godziny 11.00 dnia następnego. 

2.W przypadku braku możliwości dotarcia na określoną godzinę Wynajmujący zobowiązany jest 

do niezwłocznego powiadomienia telefonicznego. 

3.Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy 

wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu 

jakichkolwiek środków pieniężnych. 

4. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych 

rezerwacji domku przez innych klientów. 

 

5. W przypadku przekroczenia doby Wynajmujący zostanie obciążony kosztami kolejnej doby 

bez możliwości zajmowania domku. 

6. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju lub domku osobom trzecim, nawet jeśli nie 

upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 

7.Na prośbę Gościa wynajmującego domek lub pokój może zostać dokwaterowana dodatkowa 

osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo Ośrodka oraz po dokonaniu formalności 

meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty. Dzieci są wliczane do całkowitego obłożenia 

domków i pokoi. 

8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela Ośrodka lub osoby 

upoważnionej. 

9.. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy rezerwacji lub zameldowania osoby, która 

uprzednio rażąco naruszyła Regulamin lub dokonała zniszczenia mienia Ośrodka. 

10.Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób 

dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź 

rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego 

Ośrodka. 

12. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i 

wiedzy Właściciela Ośrodka lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do 

natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu 

wniesionej wcześniej opłaty. 

13.Osoba wynajmująca pokój lub domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia, 

potwierdzenia 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. Przed 

opuszczeniem Ośrodka Gość jest zobowiązany do rozliczenia się z wyposażenia. 

14.Uwagi co do uszkodzeń i zniszczeń należy zgłosić natychmiast w Recepcji Ośrodka. 

15.Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty 

wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z 

zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania wynajmowanych pomieszczeń. 

16.Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju lub domku przez wyjeżdżającego 

Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie 

otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa 

powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca. Po upływie tego okresu 

przedmioty zostaną potraktowane jako bezprzedmiotowe i bezosobowe. 

17. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. 

18. W pokojach i domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz innych używek, 

ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz.55 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 8 kwietnia 

2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz.529). W 

przypadku nie zastosowania się do powyższych zaleceń pobierana będzie dodatkowa opłata w 

wysokości 500 zł na dodatkowe specjalistyczne sprzątanie związane z odświeżaniem pokoju. 

19. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu 

dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O 

konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować Właściciela Ośrodka lub osobę upoważnioną. 

20. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze 

zgłaszanie ich co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie. 

21.Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy posprzątać wynajmowany pokój lub domek, 

umyć naczynia, posprzątać teren wokół domków oraz wynieść śmieci do pojemników na śmieci. 

Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci 

pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania domku. 

22. Wjazd i parkowanie pojazdów jest wyłącznie za zgodą personelu Ośrodka w miejscu 

wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking jest niestrzeżony i 

Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za 

jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, 

ogień itp.). Do każdego pokoju lub domku przysługuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe. W 

przypadku chęci skorzystania z każdego dodatkowego miejsca parkingowego należy uiścić 

opłatę w wysokości 10 zł za dobę. 



23.Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Ośrodka a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, 

wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu. 

 

24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u 

niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu. 

25.Osoby nie będące Gośćmi Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie za 

uprzednią zgodą personelu Ośrodka. Osoby zapraszające gości na teren Ośrodka odpowiedzialne 

są za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody. 

26. Każdy gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 23.00, w przeciwnym razie 

Wynajmującemu domek zostanie naliczona opłata w wysokości 100 zł za pobyt każdej 

dodatkowej osoby z zewnątrz, za każdą zaczętą dobę licząc od godz 23.00. 

27. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę Ośrodka z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów ppoż. 

28. Korzystanie z placu zabaw jest dozwolone tylko podczas obecności osób dorosłych. 

29.W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do 7.00 rano.  

30. Podczas ciszy nocnej zabrania się głośnego rozmawiania, krzyków, wulgaryzmów i innych 

zakłócających spokój zachowań. Osoby zakłócające ciszę nocną mogą być usunięte z Ośrodka bez 

prawa do odszkodowania. 

1. Cena usług świadczonych przez Właściciela Ośrodka nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług 

korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku 

(szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w 

czasie całego rekreacyjnego pobytu Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed 

przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).(nie wiem jak to inaczej napisać) 

 

 

ZWIERZĘTA 
1.Zezwolenie na pobyt zwierząt domowych w Ośrodku jest możliwe jedynie po zgłoszeniu tego 

faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu do Ośrodka i 

weryfikacji danego zgłoszenia przez administrację Ośrodka. Właściciele zwierząt zobowiązani są 

do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości po zwierzętach oraz 

wyprowadzania zwierząt poza teren Ośrodka. Właściciele zwierząt ponoszą pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną za swoje zwierzęta. 

2.  Zwierzęta nie mogą się poruszać na terenie obiektu bez smyczy. 

3. Opłata za zwierzęta wynosi 20zł/doba. 



Niniejszy regulamin został stworzony z myślą o  osobach 

przebywających na terenie ośrodka, by wszyscy razem i każdy 

osobno mógł cieszyć sie urlopem i wypocząć.  


