REGULAMIN
OŚRODKA KALINA W POGORZELICY

W OŚRODKU KALINA:
1.

Zabrania się palenia papierosów w pokojach jak i na terenie całego budynku. Za jego złamanie
Gość zostaje obciążony kwotą 200 PLN.

2.

W Pokojach bez zgody Dyrekcji Ośrodka obowiązuje zakaz przetrzymywania zwierząt.

3.

Zabrania się wynoszenia ze stołówki przetworów spożywczych oraz naczyń.

4.

Zabrania się wynoszenia z pokojów wyposażenia w tym koców i pościeli.

5.

Korzystanie z czajników elektrycznych (gotowanie wody) odbywa się na korytarzach w
wyznaczonych miejscach.

6.

Należy przestrzegać godzin posiłków, które z przyczyn organizacyjnych nie powinny trwać
dłużej niż 30 min.

7.

Należy segregować śmieci używając do tego pojemników znajdujących się na korytarzach na
każdym piętrze.

8.

Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00),
zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22.00 do 06.00 zabronione są wszelkie
zachowania zakłócające wypoczynek osób przebywających w Ośrodku KALINA.

9.

Gość otrzymuje jeden komplet kluczy do Pokoju. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostaje
obciążony kwotą 25 PLN.

10. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Pokój w przypadku jego opuszczenia poprzez
zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną piecze nad kluczem.
11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy
odwiedzających go osób. W tym przypadku Ośrodek Kalina zastrzega sobie prawo do obciążenia
Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.
12. Gość zobowiązuje się do eksploatacji Pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z
Pokoju jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do
niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Pokoju.
13. Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.
Ośrodek KALINA nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia
nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie Ośrodka KALINA
w okresie pobytu Gościa. Ośrodek KALINA jest w pełni zwolniony z takiej odpowiedzialności.
Ośrodek KALINA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach.

