
Regulamin Ośrodka wypoczynkowego LAGUNA  

 

Właściciel Ośrodka wypoczynkowego LAGUNA, mam przyjemnośd powitad Paostwa i życzyd miłego 
wypoczynku. Jestem dostępny pod numerem tel. 60803391. 

Aby ułatwid Paostwu adaptacje w naszym Ośrodku, pragnę przedstawid poniżej kilka zasad 
dotyczących jego specyfikacji: 

 

1. Rezerwacja miejsc wczasowych musi być potwierdzona wpłatą zadatku. W momencie nie 

zjawienia się, na zarezerwowany termin zaliczka zostaje utracona a domek zostaje wynajęty 

ponownie. 

2. W Ośrodku przebywają osoby, za które dokonano opłaty, za cały termin pobytu. Z domku 

może korzystać nie więcej osób niż jest on do tego przystosowany. Każda następna osoba 

opłaca ryczałt w kwocie 100zł dzienne. 

3. Pobyt w domku zaczyna się o godz. xxx a kończy się o godz. 11.00 w południe ostatniego 

dnia pobytu, za przedłużenie pobytu ponad godz. 12.00 doliczana jest należność za pół doby 

hotelowej.  

4. W momencie nie zjawienia się w umówionym terminie (dniu) domek może zostać wynajęty 

ponownie. 

5. O przywozie zwierząt domowych, prosimy wcześniej powiadomić kierownika ośrodka. 

6. Parkowanie samochodów, jest możliwe na wyznaczonym miejscu przez kierownika, Ośrodek 

Laguna nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże lub uszkodzenia. 

7. Po otrzymaniu klucza od domku, proszę sprawdzić ewentualne braki lub uszkodzenia jeżeli 

takie występują proszę zgłosić to kierownikowi, bowiem za braki i uszkodzenia 

odpowiedzialność ponosi aktualny użytkownik, cennik do wglądu u kierownika. 

8. Ze względu na utrzymanie ochrony przeciwpożarowej, oraz ogólnego bezpieczeństwa w 

Domkach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, piecyków, nagrzewnic, 

farelek.  

9. Prosimy o nieprzestawianie wersalek i innych mebli znajdujących się w domku. 

10. W czasie wyjścia z domku proszę sprawdzić czy jest zamknięta woda, zgaszone światło i tv, 

zamknięte okna i drzwi, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe 

pozostawione w domkach.  

11. Cisza nocna zaczyna się o godz. 22:00 a kończy się o 6:00  

JEŻELI PAŃSTWA SĄSIEDZI NIE BĘDĄ STOSOWALI SIĘ DO TEJ ZASADY, PROSZĘ 

PRZYPOMNIEC IM, ŻE KAŻDY MA PRAWO DO PRZYJEMNEGO I SPOKOJNEGO 

WYPOCZYNKU.  

12. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w domkach letniskowych. 

13. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka 

– Laguna  

ZAKAZ PALENIA W DOMKACH – kara grzywny za zaistniałą sytuacje  

 

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Laguna pracuje firma Ochroniarska 

 


