Załącznik nr 1 do Decyzji nr /2019
Nadleśniczego Nadleśnictwa Przymuszewo
z dnia 14 stycznia 2019r

Regulamin obiektu turystycznego LASKA

§1
Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z obiektu turystycznego LASKA.
§2
Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:




Gość – osoba wobec której Nadleśnictwo świadczy usługi hotelowe/ noclegowe
/uzupełniające.
Nadleśnictwo – Nadleśnictwo Przymuszewo, Przymuszewo 3, 89-634 Leśno. Podmiot
świadczący usługi hotelowe/ noclegowe /uzupełniające.
Obiekt - obiekt turystyczny LASKA
§3

1. Gość zobowiązany jest przy zameldowaniu okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i
numerem PESEL. Nieokazanie dowodu może skutkować odmową zameldowania i wydania
kluczy.
2. Na każdy zajęty pokój zobowiązany jest zameldować się co najmniej jeden Gość
zamieszkujący w pokoju.
3. W trakcie meldunku Gość zobowiązany jest zgłosić wszystkie osoby, które będą mieszkać lub
przebywać w zajmowanym pokoju podając ich imiona i nazwiska.
4. Zameldowany Gość ponosi solidarną odpowiedzialność materialną i prawną za uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z jego winy lub osób
zamieszkujących w jego pokoju lub osób przebywających w jego pokoju.
§4
Pokoje gościnne oraz sala konferencyjna wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o
godzinie 15:00 a kończy o 12:00 dnia następnego.
§5
Gość nie może przekazywać ani podnajmować wynajętych pomieszczeń innym osobom, nawet jeśli
nie upłynęła doba hotelowa za którą uiścił opłatę.

§6
Osoby niezgłoszone mogą przebywać w pokoju Gości w godzinach od 7:00 do 22:00.
§7
Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa w godzinach od 22:00 do 7:00 jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób do
pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według obowiązującego cennika na dzień zajmowania
pokoju.
§8
W godzinach od 22:00 do 6:00 na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna.
§9
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przetrzymywania zwierząt przez Gości. Wyjątek stanowi pies
przewodnik. Właściciel powinien posiadać przy sobie aktualne szczepienie psa oraz dokument
potwierdzający, iż zwierzę posiada status psa przewodnika. Właściciel Psa jest odpowiedzialny
finansowo za szkody wyrządzone przez posiadane zwierzę.
§10
Na potrzeby Gości, Nadleśnictwo udostępnia plac zabaw dla dzieci, wiatę grillową, boisko, stoły i
ławki. Przebywanie dzieci na w/w obiektach może odbywać się tylko pod nadzorem dorosłych. Za
bezpieczeństwo dzieci na w/w obiektach odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
§11
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z jego winy lub osób przebywających w jego
lokalu.
§12
Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie na terenie obiektu urządzeń elektrycznych
nie będących na wyposarzeniu obiektu. Zakaz nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy RTV i
komputerowych.
§13
W budynkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia. Za
każdorazowe złamanie zakazu Gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 200,- zł netto
§14
Za zgubienie kluczy ustala się opłatę w wysokości 120,- zł netto.

§15
Opuszczając pokój Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz. Nadleśnictwo nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach.
§16
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Nadleśnictwo może odmówić
dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego
uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz zapłaty za ewentualne poczynione
szkody i zniszczenia oraz opuszczenie obiektu Laska.
§17
Nadleśnictwo może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzednich pobytów rażąco naruszył
regulamin obiektu, wyrządził szkodę w imieniu Nadleśnictwa lub innych Gości lub wyrządził szkodę
innym Gościom.
§18
Osoby korzystające z usług Nadleśnictwa mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie
zakłócać spokoju pobytu innych Gości, w szczególności w godzinach ciszy nocnej.

