Drodzy Wczasowicze!
Serdecznie witamy Państwa w naszym ośrodku. Mamy nadzieję, że spędzą
Państwo tutaj udany i miły urlop, i że nie będą to Państwa ostatnie wakacje
spędzone u nas !

R E G U LA M I N
1. Mamy nadzieję , że wprowadzili się Państwo do domku czystego i
spełniającego Państwa oczekiwania.
Prosimy pozostawić go, wraz z inwentarzem w niepogorszonym stanie.
Za nieposprzątany domek pobrana będzie dodatkowa opłata – 50zł.
2. Ewentualne awarie i szkody powstałe podczas Państwa pobytu, należy
bezzwłocznie zgłaszać w recepcji.
3. Zabrania się wrzucania do muszli klozetowej podpasek higienicznych,
pieluszek, itp., gdyż grozi to zatkaniem sanitariatu.
4. Prosimy o używanie wszystkich przedmiotów inwentarza tylko do celów
ich właściwego przeznaczenia. ( nie wynosić mebli na zewnątrz )
5. Brama główna otwierana jest o godzinie 7.oo , a zamykana o 22,oo.
6. Zabrania się poruszania pojazdami motorowymi na terenie ośrodka w
czasie trwania ciszy nocnej. ( od 22,oo do 07,oo )
7. Poza sezonem , brama główna otwierana jest nie regularnie.
8. Domki typu BRDA przeznaczone są dla max. 6-ciu osób,
domki typu MIKOŁAJKA przeznaczone są dla max. 4-ch osób.
9. Zakwaterowanie nadwyżki osób musi być uzgodnione z kierownictwem .
10.Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 17,oo w dniu przyjazdu , a
kończy o 10,oo w dniu wyjazdu.( ścisła reguła tylko w sezonie)
11.Przywiezione ze sobą psy lub koty należy zameldować w recepcji i
zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 10,oo zł / dzień
12.Przyjaciele człowieka ( psy i koty ) wyprowadzane są na smyczy.
13.Nie zakwaterowanym , czy nie zatrudnionym w ośrodku , zabrania się
przebywania na jego terenie podczas ciszy nocnej (tj od godz.22,oo do 7,oo)
14.Parking dla wczasowiczów jest bezpłatny , nie strzeżony !
15.Rozpalanie ognisk, czy grillowanie dozwolone jest tylko za zgodą i
wiedzą kierownictwa.
16.Zabrania się rozbijania namiotów i stawiania przyczep campingowych.
17.Za nie przestrzeganie regulaminu zmuszeni będziemy zażądać
odpowiedniego odszkodowania , lub w skrajnych przypadkach wyprosić
poza teren ośrodka.
18.Proszę pamiętać i brać wzgląd na sąsiadów, oni też pragną wypocząć!
Życzymy Państwu miłego i spokojnego wypoczynku !
Laguna-ow.pl
Prosimy o uważne zapoznanie się z powyższym regulaminem!
Dziękujemy!

