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REGULAMIN Ośrodka Wczasowego WAKACYJNE DOMKI w Pogorzelicy ul. Morska 2 
 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU 
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Wakacyjne 

Domki, mieszczącego się w Pogorzelicy przy ul. Morskiej 2, zwanego dalej Ośrodkiem. 
2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak 

również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonanie ww. 
czynności jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków Regulaminu. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Wakacyjne Domki. 
4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, a także na stronie www.wakacyjne-domki.pl 

 
§2 DOBA HOTELOWA 

1. Domki wynajmowane są na doby hotelowe. 
2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 17:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. 
3. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej. Chęć skorzystania z dłuższego pobytu Gość powinien niezwłocznie 

zgłosić w Recepcji. Ośrodek zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia życzenia Gościa.  
4. W przypadku opuszczenia Domku w czasie późniejszym niż godzina wskazana w regulaminie, bez wcześniejszej zgody 

Ośrodka, Gość zostanie obciążony opłatą za dodatkową dobę. 
 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK 
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz 

podpisanie karty meldunkowej. 
2. Gość nie może przekazywać Domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za 

pobyt. 
3. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnnie przebywać na terenie od godziny 7:00 do godziny 22:00. 
4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w 

szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Ośrodka lub w mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, 
pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających na terenie Ośrodka. 

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli 
a. zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości pobytu w terminie do 7 dni od dnia złożenia rezerwacji; 
b. pozostałe 70% wartości rezerwacji zostanie opłacone najpóźniej do 30 dni przez rozpoczęciem się pobytu. 

6. Brak dokonania wpłat w wyznaczonych terminach może skutkować anulowaniem rezerwacji. 
7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z dokonanej wcześniej rezerwacji, ponosi on wówczas ryzyko utraty całości 

lub części wniesionej przez siebie opłaty za pobyt: 
a. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

pogorzelica@roko.com.pl 
b. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z dokonanej rezerwacji do  45 dni przed rozpoczęciem pobytu Ośrodek zwraca 

całą kwotę wpłaconą przez Gościa. 
c. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z dokonanej rezerwacji  w okresie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem 

pobytu Ośrodek zachowuje 100% wartości rezerwacji. 
d. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z dokonanej rezerwacji ciąg w okresie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem 

pobytu Ośrodek nie zwraca dokonanej opłaty. 
e. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Ośrodek nie zwraca dokonanej opłaty. 
f. Zwrot następuje na konto bankowe wskazane pisemnie przez Gościa w ciągu 14 dni od otrzymania przez Ośrodek 

rezygnacji. 
 

§5 ZOBOWIĄZANIA GOŚCI 
1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. 

Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 
2. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Ośrodka odpowiadają opiekunowie prawni. 
3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i 

urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 
4. Gość ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie własnego mienia, które nie zostało przez niego odpowiednio 

zabezpieczone. 
5. Gość przed opuszczeniem domku jest zobowiązany do sprawdzenia czy urządzenia elektryczne są wyłączone. 
6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je 

narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności 
wobec Ośrodka, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka. 
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§6 ZOBOWIĄZANIA OŚRODKA 
1. Ośrodek zapewnia Gościom: 

a. Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku; 
b. Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu; 
c. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku; 
d. Sprzątanie domku i wymianę pościeli raz na tydzień na wyraźne życzenie Gościa; 

2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone mienie Gościa, wynikające z nieprzestrzegania 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH 

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Domku przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany 
przez Gościa adres na jego koszt. 

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowuje powyższe 
przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na 
własność Ośrodka. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny. 

 
§8 CISZA NOCNA 

W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. 
 

§9 REKLAMACJE 
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. 
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja w formie pisemnej. 
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. 
4. Ośrodek ustosunkuje się do przekazanej reklamacji w ciągu 14 dni. 

 
§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. W Domkach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, 
wybuchowych i iluminacyjnych. 

2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 pod 883, z późn. zm.), w celach związanych z realizacją rezerwacji 
w Ośrodku prowadzonym przez firmę ROKO RiR Kowalscy sp. j. z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 1i – 
administratora danych. Udostępnienia danych osobowych jest dobrowolne. Gościowi przysługuje prawo wglądu do 
jego danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej. 
4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy 

utrudniających korzystanie z Ośrodka przez pozostałych Gości. 
5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Domkach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym 

przedstawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, pod 
warunkiem przywrócenia ich pierwotnego ustawienia przed wymeldowaniem. 

6. Do opłaty za pobyt, w dniu wyjazdu, doliczana jest opłata za zużytą energię elektryczną, zgodnie ze stanem licznika. 
7. Do opłaty za pobyt zostanie doliczona opłata miejscowa, której wysokość określa Gmina Rewal. Danina na rzecz 

Gminy zostaje pobrana w formie gotówki w dniu przyjazdu. 
8. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia jedzenia oraz zastawy z jadalni. 
9. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Za niezastosowanie się do zakazu grozi opłata 

w wysokości 1000 zł oraz obciążenie kosztami nieuzasadnionego wezwania służb ratunkowych. 
10. Gość zobowiązany jest do opróżnienia kosza na śmieci w dniu wyjazdu. 
11. Gość zobowiązany jest do przestrzegania segregacji śmieci. Za nieposegregowane odpady pobieramy opłatę w 

wysokości 100 zł. 
12. Gość zobowiązany jest do umycia naczyń i sztućców w dniu wyjazdu oraz pozostawieniu ich czystych w miejscach do 

tego przeznaczonych. Oplata za pozostawienie brudnych naczyń wynosi 200 zł 
13. Opłata za uszkodzenie lub utratę klucza wynosi 100 zł. 
14. Grillowanie poza miejscem do tego wyznaczonym będzie traktowane jak próba wzniesienia pożaru. Osoby grillujące 

przed domkami zostaną obciążane opłatą w wysokości 2000 zł oraz kosztami nieuzasadnionego wezwania służb 
ratunkowych. 

15. Markizy zamontowane na domkach należy zwijać na noc oraz podczas deszczu i silnych podmuchów wiatru. Za 
zniszczenia wynikające z nieprzestrzegania tego wymogu odpowiada osoba zameldowana w domku. 

16. Szczegółowe i aktualne zestawienie wszystkich opłat podstawowych i dodatkowych dostępne jest na Recepcji. 
17. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz otrzymanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail 

wskazany podczas wykonywania rezerwacji. 
 


