
REGULAMIN 

1. Goseie wypoczywaj�cy w naszym Osrodku zobowi�zan i s� do przestrzegania porz�d ku i do u i:ytkowan ia wszystki ch
pomieszczeli zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Liczba dni pobytu okreslan a jest po potwi erd zeniu rezerwaeji , kt6rym jest dokonanie przed platy w wysokosci 30%
wartosci ca!osci zam6wienia .

3. Uiszczenie op!aty za pobyt oraz dokonanie obowi�zku meldunkowego jest r6wno znaczne z akceptaej� regulaminu.
4. Przed wynaj�eiem domku lub apartamentu pobierana jest jednorazowo kaueja, zwracana w catosei przed wyjazdem

po wymel dowan iu, wysokosc kauej i to r6wnowartose sumy za dob� wynajmowanego lokum
5. Na pocz�tku i na kolicu pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeli wraz z ieh

wyposazen iem.
6. Goscie opuszczaj�cy wynajmowany domek / apartament zobowi�zani s� do pozostawien ia go w stanie takim, w jakim

zosta! on im przekazany
7. I lose os6b zameldowanyeh jednorazowo w domku to maksymalnie 8 a w  apartameneie maksymalnie 4, w przypadku

domku ilose zameldowanyeh gosci mozna w szczeg61nyeh wypadkaeh zwi�kszye o jedn� stosuj�e tak zwan�
dostawk�, sytuaeja ta wi�zae si� b�zie oczywiscie z dodatkowym kosztem

8. Po przyje!dzie do Osrodka Wypoczynkowego ,,Ranczo" nalezy si� zameldowae przedstawiaj�e dokument tozsamosci.
9 .  Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna si� o godzinie 14:00, a koliczy o godzinie 11:00
10. Wykupiony pobyt w Osrodku Wypoczynkowym ,, Ranczo" nie stanowi ubezpieczenia od nast�pstw nieszcz�sliwych

wypadk6w, przebywaj�cyeh w nim os6b oraz kradziezy i zniszczenia mienia ..
11.Zyczenie przedtuzenia pobytu Gose powinien zlozye najp6!niej na dzieli przed uptywem terminu najmu, pod

warunki em ze pok6j n ie zostat wyn aj ,:ty inn emu gosciowi.
12.Jezeli liczba Gosei jest wyzsza niz wczesniej ustalono gospodarz ma prawo:

- odm6wie przyj �eia dodatkowyeh os6b.
- odst�pie od umowy z winy turysty.

13. Na terenie osrodka s� przydzielane miejsca parkingowe, miejsca te nie s� strzezone ani ochraniane catodobowo.
14. Gose nie moze bez zgody wtasci ci ela Osrodka przyjmowae na nocleg lu b pobyt dzienny w Osrod ku Wypoczyn kowym

,,Ranczo" dodatkowyeh os6b traktuj�e ieh jako swoieh gosci.
15. Osobom pod wptywem alkoholu lub srodk6w odurzaj�cyeh, zaehowuj�cych si� agresywnie gospodarze maja prawo

wym6wie wyn aj mow any domek / apartament w trybie natych miastowym bez zwrotu dokonanyeh wczesn iej optat.
16. Wtascieiel Osrodka Wypoczynkowego ,,RANCZO" nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Gosei (pozostowione w

pokoju przedmioty wortosciowe, pieniqdze, dokumenty). Prosimy o zaehowanie nalezytej starann osci zwi�zanej z
zamykaniem okien i drzwi w momeneie opuszczania pomieszczeli.

17. Kazdy Gose odpowiada za wyrz�dzone przez siebie szkody, za kt6re ma obowi�zek zaptaeie n a  miejseu z wtasnyeh
srodk6w, za szkody spowodowane przez dzieei odpowiadaj� ieh opiekunowie.

18. Po zameldowaniu Gose otrzymuje do swojej dyspozyeji klucz do domku / apartamentu i zobowi�zany jest zwr6cie go
w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowi�zek uiszczenia naleznej op!aty.

19. Trzymanie zwierz�t domowyeh w wynajmowanyeh pomieszczeniaeh mozliwe jest tylko po uzgodnieniu z
wtaseieielem Osrodka.

20. W trosee o zdrowie i bezpieezeli.stwo Naszyeh gosei, kazde zwierze przyjezdzaj�ee do Naszego Osrodka musi posiadae
aktualn� ksi�zeczk� zdrowia, i BEZ WZG L�DNIE UDOKUMENTOWANE AKTUALNE PODSTAWOWE SZCZEPIENIA !!

21. W DOMK ACH/ APARTAMENTACH OBOWII\ZUJE CAlKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU Na terenie osrodka palenie
tytoniu mozliwe jest tylko w wyznaczonyeh do tego miejscaeh.

22. W godzin aeh 22:00- 7:00 obowi�zuje eisza noen a, ehyba ze wczesn iej us talon o waru nki zabawy.
23. Korzystan ie z placu zabaw przez dzi eci wyt�czn ie pod opiek� dorostyeh.

- REGULAMIN REZERWACJI OOMK6W I APARTAMENT6W-

24.Rezerwaeji domk6w / apartament6w dokonywae nalezy telefonicznie pod Tel. Stacjonarny: 82 560 6111

Tel. Kom: 504 035 434,503 105 722
. Rezerwacja winna bye potwierdzona wp!at� op!aty rezerwacyjnej w wysokosci 30% ca!osci !wiadczenia
na konto: F.U. Ratex Nr. Konta 22 80 42 0006 0559 6276 2000 0010 Bank Sp61dzlelczy w Parczewle

25. Zwrot optaty rezerwacyjnej mozliwy jest do 20 dni przed terminem przyjazdu w catosci, do 10 dni w wysokosei 5 0%, 
w p6!niejszym terminie wp!aeona op!ata rezerwacyjna przepada

26. Kaucja w wysokości 5 00 zł od domku. 


