REGRREULAMIN

Regulamin Stanicy Wędkarskiej na Łowisku Jerzyn
1. Doba w Stanicy rozpoczyna się o godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu i kończy o godz. 11.00 dnia
ostatniego.
2. Opłata za pobyt pobierana jest w całości niezwłocznie od chwili przyjazdu i przejęcia domku.
3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Łowisko Specjalne nie zwraca niewykorzystanej opłaty za
pobyt.
4. Łowisko Jerzyn nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy wartościowe
pozostawione w Stanicy i na terenie Łowiska. Opłata ryczałtowa za zgubienie kluczy wynosi 50 zł.
5. Osoba wynajmująca domek staje się za niego odpowiedzialna i po zakończeniu pobytu ma
obowiązek przekazać go w takim stanie w jakim go przejęła.
6. Ilość osób zajmujących pokoje nie może być większa niż 6 lub w przypadkach indywidualnych niż
została wcześniej ustalona. Osoby odwiedzające naszych gości zobowiązane są do opuszczenia
obiektu do godz. 22.00.
7. Osoba wynajmująca domek ma obowiązek zgłoszenia szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
8. Osoba wynajmująca domek ma obowiązek bieżącego utrzymania czystości we własnym zakresie.
9. Miejsca postojowe wyznaczone są przy Rybaczówce. Parkowanie w miejscach innych niż
wyznaczone jest niedozwolone. Miejsca postojowe są niestrzeżone.
10. Czajniki elektryczne na czas nieużywania mają być bezwzględnie ściągnięte z podstaw grzejnych.
11. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.
12. Przebywanie psów na terenie Stanicy dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy po wcześniejszej
informacji przy rezerwacji stanicy. Obowiązuje zasada zachowania czystości właściciela po swoich
zwierzętach.
13. Osobom wynajmującym Stanicę na Łowisku Specjalnym zabrania się:
 palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach domku,
 używania dodatkowych urządzeń elektrycznych i gazowych a w szczególności własnych
urządzeń grzewczych z wyjątkiem drobnego sprzętu tj. suszarek do włosów, maszynek do
golenia,
 używania urządzeń i sprzętów będących na stanie Stanicy niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 niszczenia urządzeń i sprzętów będących własnością Łowiska,
 załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż toaleta w domku i kabina
sanitarna ustawiona na terenie stanicy,
 rozpalania ognisk i grillowania w miejscach niedozwolonych, oprócz miejsc do tego
wyznaczonych,
 niszczenia roślinności oraz wycinania drzew i gałęzi,
 zanieczyszczania i śmiecenia na terenie Łowiska,
 oprawiania i skrobania ryb , oprócz miejsca do tego wyznaczonego,
 mycia samochodów na terenie Łowiska.
14. Osoby dewastujące domki, sprzęt, wyposażenie i otoczenie Łowiska ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody
15. Osoby notorycznie łamiące zasady regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi Łowiska
zostaną poproszone o opuszczenie go bez zwrotu kosztów pobytu.
16. Osoby korzystające ze
Stanicy wędkarskiej akceptują powyższy regulamin wraz z wszystkimi
jego konsekwencjami.
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