REGULAMIN PORZĄDKOWY
Kierownictwo i pracownicy Ośrodka Wypoczynkowego Natura Park w Stegnie proszą
Gości o współpracę w zakresie przestrzegania Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu
spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

1. Gość Ośrodka Wypoczynkowego Natura Park nie jest uprawniony do przyjmowania na
nocleg do przydzielonego pokoju nikogo bez dopełnienia obowiązku meldunkowego,
jak również nie może samodzielnie przekazywać pokoju następnym gościom.
2. Osoby nie zameldowane w Ośrodku Wypoczynkowym mogą przebywać w pokoju
gościnnym od godz. 8:00 do godz. 22:00.
3. W Ośrodku Wypoczynkowym obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 23:00 do
godz. 7:00 dnia następnego.
4. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać
spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek Wypoczynkowy może odmówić dalszego
świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
5. Przy opuszczaniu pokoju gość powinien pamiętać o zamknięciu kurków
wodociągowych, zgaszeniu światła oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić
klucz w recepcji.
6. Gość Ośrodka Wypoczynkowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za
wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń
technicznych ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go gości.
7. Parking na terenie Ośrodka Wypoczynkowego jest niestrzeżony, wolny od opłat.
Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę
samochodu, innego pojazdu lub jego wyposażenia i bagażu pozostawionego na
parkingu.
8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w
pokojach grzałek, maszynek elektrycznych, żelazek i innych podobnych urządzeń nie
stanowiących wyposażenia ośrodka.
9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju
hotelowym będą odesłane na adres przez gościa wskazany. Przesyłka dokonana będzie
na koszt odbiorcy. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek
Wypoczynkowy przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca.

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA
Każda osoba przebywająca w Ośrodku Wypoczynkowym Natura Park obowiązana jest
przestrzegać postanowień instrukcji przeciwpożarowej.
W celu zachowania należytego bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabrania się:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

palenia tytoniu lub innych używek w pokojach gościnnych
wyrzucania niedopałków na podłogę pokoju, do kosza na śmieci, na drogi, chodniki
lub pasy zieleni,
przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, zapalających lub
wybuchowych,
używania w pokojach żelazek, piecyków, grzejników itp. urządzeń elektrycznych,
pozostawiania na urządzeniach ogrzewczych lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie
palnych przedmiotów lub materiałów mogących ulec zapaleniu,
używania w pokojach urządzeń z otwartym płomieniem (kuchenki turystyczne,
maszynki spirytusowe, itp.),
korzystania z uszkodzonych urządzeń elektrycznych, bądź naprawiania ich we
własnym zakresie (wszystkie zauważone uszkodzenia należy zgłaszać personelowi
ośrodka),
pozostawiania w pokojach nie wyłączonych urządzeń oświetleniowych lub innych
odbiorników energii elektrycznej,
używania sprzętu przeciwpożarowego do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

W razie zauważenia pożaru w pokoju lub na terenie Ośrodka Wypoczynkowego należy:
•
•
•

natychmiast zawiadomić o tym recepcję lub kierownika ośrodka,
przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu przeciwpożarowego i innych
dostępnych środków,
ewakuować się do miejsc bezpiecznych lub stref wolnych od zagrożenia wskazanych
przez personel ośrodka

Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcją kodeksu
karnego i kodeksu wykroczeń.

