REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH
W NADLEŚNICTWIE WOZIWODA
Witamy Państwa w pokojach gościnnych Nadleśnictwa Woziwoda i życzymy miłego
pobytu. Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszych pokojach. Pozwoli to
obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli skoncentrować się na
zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.
1. Regulamin określa sposób użytkowania pokoju gościnnego oraz naliczania opłat
za korzystanie z pokoju gościnnego.
2. Doba rozpoczyna się o godzinie 13:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 dnia
następnego.
3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i wpłacana z góry w kasie
Nadleśnictwa w godzinach jej otwarcia lub przelewem na konto Nadleśnictwa przed
wynajmem pokoju .
W razie przyjazdu w dniach wolnych od pracy i braku możliwości wpłaty gotówki w kasie
Nadleśnictwa należność można wpłacić u miejscowego Leśniczego Leśnictwa Woziwoda jak
również odebrać klucze od pokoi .
W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie,
z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.
4. Ze względu na komfort Państwa oraz przyszłych Gości w obiekcie obowiązuje całkowity
zakaz palenia. Palenie jest dozwolone na zewnątrz budynku.
Prosimy również o nie wprowadzanie na teren domu i posesji żadnych zwierząt.
5. W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do pokoju, stajecie się gospodarzami
tego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju jak i w oddanej
do Państwa dyspozycji kuchni i łazience.
6. Prosimy o zachowanie ciszy od 22:00 do 7:00 rano. Zachowanie osób przebywających
w pokojach nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
7. Za wszelkie szkody i braki powstałe z winy osoby zakwaterowanej w pokojach gościnnych
lub z winy osób jej towarzyszących odpowiada osoba zakwaterowana w pokoju gościnnym.
Ponosi ona również odpowiedzialność materialną za powstałe szkody.
Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń sanitarnych
i kanalizacyjnych oraz do powiadomienia miejscowego Leśniczego Leśnictwa Woziwoda
o wszystkich awariach w użytkowanym pokoju jak również o naturalnym zużyciu
znajdujących się w nich urządzeń.
8. Prosimy o nie regulowanie ogrzewania. Wszelkie oczekiwania w tym zakresie należy
zgłosić miejscowemu leśniczemu.
Prosimy również o nie zabijanie owadów na ścianach .
9. Każdorazowo opuszczając pokój należy pamiętać o zamknięciu okien i wyłączeniu
urządzeń AGD i RTV.
10. Osoba korzystająca z pokoju gościnnego nie może przyjmować na nocleg osób trzecich.
11. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub
innego pojazdu należącego do Gościa oraz rzeczy wartościowe bądź pieniądze, pozostawione
przez Gościa w pokoju.
Nadleśnictwo ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki
do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz
sprawność urządzeń technicznych.
Do dyspozycji Państwa jest również garaż oraz ogród.

12. Ewentualne swoje uwagi, spostrzeżenia oraz odczucia prosimy umieścić w książce
znajdującej się na wyposażeniu pokoju.
Numery telefonów :
- Pogotowie Ratunkowe
- Straż Pożarna
- Policja
- Energetyka
- Nadleśnictwo Woziwoda
- Leśnictwo Woziwoda

112 lub 999
112 lub 998
112 lub 997
523343577
523360910
523360949 lub 692445417

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU !!!

Woziwoda, dnia 01 lutego 2011 r.

ZATWIERDZAM:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda
mgr inż. Zbigniew Grugel

