
REGULAMIN  OŚRODKA WYPOCZYNOWEGO 
„MIERZEJA” SZTUTOWO, UL. LEŚNA 3 

DLA  
 GOŚCI   INDYWIDUALNYCH 

 
1. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu od 

godz. 16.00, kończy się w dniu wyjazdu godz.11.00 
2. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godz. 

od 22.00 do 7.00 rano. 
3. Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające  

regulaminu  lub korzystające z powierzonego mienia w 
sposób niezgodny  z regulaminem  w Ośrodku będą 
poproszone o opuszczenie Ośrodka bez  zwrotu 
zapłaconej kwoty za nocleg. 

4. W obiekcie zabronione jest  : 
 zakłócanie spokoju , tj. wykonywanie, odtwarzanie 

głośniej muzyki   w trakcie ciszy nocnej. 
 Wynoszenie wyposażenia domków na teren Ośrodka a w 

szczególności poza obiekt  tj. leżaki, stoły, krzesełka, 
naczynia, sztućce. 

5.  W dniu  przyjazdu obowiązuje kaucja w wys. 400 zł. 
płatna gotówką . Kaucja  jest na poczet ewentualnych 
zniszczeń w Ośrodku  

6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione 
w domkach przedmioty wartościowe i środki pieniężne . 

7. Wszelkie usterki w domkach przed przybyciem gości   
należy zgłosić kierownictwu Ośrodka najpóźniej  w dniu 
przyjazdu. 

8. Wypożyczenie grilla: kaucja 20zł., po zwrocie czystego 
grilla zwrot gotówki. 

9. Recepcja czynna od godz. 9.00 do godz. 18.00. 
10. Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania 

odchodów po swoich pupilach  i umieszczania ich w 



oznaczonych pojemnikach umieszczonych na terenie 
Ośrodka. 

11. Zabrania się puszczania luzem zwierząt. 
12. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów na 

teren piłki siatkowej plażowej  oraz placu zabaw dla 
dzieci.   

13. Wszelkie szkody , usterki wynikłe w trakcie użytkowania 
domku należy zgłaszać na bieżąco  personelowi Ośrodka. 

14. Za uszkodzone , zagubione przedmioty oddane do 
użytkowania, nieposprzątany aneks kuchenny  Gość 
ponosi  odpowiedzialność materialną tj. cena zakupu + 
montaż . Za nieposprzątany aneks kuchenny  50 zł  

15. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać w 
kontenerze znajdującym się w wyznaczonym miejscu na 
terenie  Ośrodka lecz nie w koszach na śmieci 
umieszczonych na terenie obiektu. 

 
16. Zdanie domku następuje w dniu wymeldowania w 

obecności kierownika obiektu.   Kwota za  stwierdzone 
uszkodzenia, zniszczenia będzie potrącona z kaucji zaś 
pozostała kwota kaucji zwrócona. 

17. Goście  korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się 
przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. 

 


