
 
Regulamin ośrodka wypoczynkowego „MIKOMANIA”

 
1. Osoba wprowadzająca się do domku/pokoju jest zobowiązana do zapoznania się ze 

spisem inwentarzowym i sprawdzeniem wyposażenia.  
2. W trakcie oględzin należy zgłosić wszelkie zastrzeżenia obsłudze ośrodka. 
3. Opłata za pobyt pobierana jest w całości w dniu przyjazdu do ośrodka.  
4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu naszych klientów nie zwracamy 

niewykorzystanej opłaty za pobyt. 
5. Osoba wynajmująca domek/pokój staje się odpowiedzialna za stan przedmiotów 

znajdujących się na wyposażeniu domku z chwilą przejęcia kluczy. 
6. Po zakończeniu pobytu użytkownik zobowiązany jest przekazać domek/pokój w takim 

stanie w jakim go otrzymał. 
7. W razie uszkodzenia jakiegoś przedmiotu, użytkownik zobowiązany jest naprawić 

szkodę we własnym zakresie, odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taką samą lub 
pokryć koszty jej naprawy czy zakupu 

8. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00. 
9. Doba hotelowa trwa od godziny 1400  do godziny 1100 dnia następnego. Przyjazd gości 

do godziny 2000.  
10. Osoby opuszczające lub wchodzące do ośrodka po godzinie 21.00 proszone są o 

poinformowanie Centrum Dowodzenia gdyż o 22.00 zamykana jest brama wjazdowa. 
11. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka od 800do godziny 2200. 

Gościa może wprowadzić jedynie osoba zameldowana w ośrodku. O wprowadzeniu 
gościa należy powiadomić Centrum Dowodzenia 

12. Ośrodek znajduje się w „strefie ciszy” w związku z tym nie wolno na otwartej przestrzeni 
korzystać z radioodbiorników, magnetofonów lub innych urządzeń odtwarzających 
głośno dźwięki. Zakaz ten nie dotyczy pomieszczeń zamkniętych pod warunkiem, że 
nie będzie to przeszkadzało innym wczasowiczom. 

13. Na terenie ośrodka zabrania się: 

• mycia samochodów, 

• skrobania ryb poza miejscem wyznaczonym przez obsługę ośrodka, 

• palenia tytoniu w sanitariatach, 

• zabijania komarów i innych insektów na ścianach domków i sanitariatów, 

• malowania ścian (przyklejania nalepek itp.), 

• Zabrania się palenia ognisk poza wyznaczonymi miejscami. Dopuszcza się 
palenie grilla w sąsiedztwie domku 

14. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do obsługi ośrodka 
15. Nie odpowiadamy za przywieziony przez gości sprzęt: pontony, rowery, łodzie. 

Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na właścicielu. 
16. Osoby notorycznie łamiące zasady regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi 

ośrodka będą proszone o opuszczenie terenu bez zwrotu kosztów pobytu. 
17. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje 

kierownik Ośrodka Wypoczynkowego MIKOMANIA lub osoba przez niego upoważniona 

,której zadaniem jest pogodzenie interesów wszystkich osób przebywających na 
terenie ośrodka 

 
 
Prosimy o zachowanie czystości na terenie ośrodka.  

 


