Szanowny Gościu!
Niezwykle miło jest nam Cię powitać w Osadzie Magury. Na czas Twojego
pobytu wynajęta przez Ciebie chata staje się Twoim Domem.
Życzymy Ci więc byś czuł się jak u siebie.
Jednocześnie będziemy wdzięczni za przestrzeganie podstawowych zasad
bezpieczeństwa i wypoczynek zgodnie z poszanowaniem otaczającej nas
przyrody, dóbr materialnych oraz swoich miłych sąsiadów.
Aby to ułatwić prosimy o zapoznanie się z regulaminem Osady Magury:

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
„OSADA MAGURY”
1. Rezerwacje terminu są uznane za wiążące tylko po wpłacie zaliczki na konto
"Magury Usługi Hotelarskie"; dane do dokonania wpłaty oraz jej wysokość
ustalane są poprzez e-maile lub sms.
2. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu
przyjazdu. Po dokonaniu formalności pracownik recepcji przydziela
Najemcy zgodnie z umową dom wraz z jego wyposażeniem. Zapłata za
całość pobytu jest warunkiem wydania kluczy do wynajmowanego domu.
3. DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY NUMERU DOMU PRZEWIDZIANEGO
DLA NAJEMCY Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH TAKICH JAK: AWARIE ,
PRZEDŁUŻENIA WCZEŚNIEJSZYCH POBYTÓW ITP. W przypadku jeśli po
przyjeździe na miejsce, dom wskazany przez pracownika recepcji RÓŻNI SIE
TYLKO POŁOŻENIEM od domu wskazanego przed Najemcę przy dokonywaniu
rezerwacji; i jego STANDARD JEST IDENTYCZNY jak w domu o numerze
wskazanym przez Najemcę , NAJEMCA NIE BĘDZIE WNOSIŁ ŻADNYCH ROSZCZEŃ
Z TEGO TYTUŁU. Kierownik ośrodka nie ma obowiązku raportować Najemcy
faktu wystąpienia awarii czy innych przyczyn zmian numeru domu, GDYŻ ceny
najmu wszystkich domów z wyjątkiem domu nr 4 są identyczne i zmiana
numeru domu nie wiąże się ze zmianą ani ceny najmu, ani standardu
rezerwowanego budynku.
4. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia
opłaty nie podlegają zwrotowi.
5. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia
następnego.

6. Na terenie ośrodka cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00.
7. Osoby odwiedzające Najemców mogą przebywać na terenie ośrodka do
godziny 22.00.
8. Parkowanie pojazdów tylko w miejscu do tego przeznaczonym, na
bezpłatnym, niestrzeżonym parkingu, wskazanym przez pracownika
recepcji. Za pojazdy parkowane na terenie ośrodka właściciel ośrodka nie
ponosi odpowiedzialności.
9. Wynajem budynku Sauny &Jacuzzi jest osobno płatne wg cennika.
Rezerwacji i całości zapłaty za korzystanie z budynku dokonuje się dzień
wcześniej , lub rano dnia bieżącego. W przypadku rezygnacji z wynajmu
opłata nie podlega zwrotowi. Możliwe jest wejście do sauny powyżej 6
osób , po uprzednim uzgodnieniu z recepcją.
10. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie ośrodka jest
dozwolone, oddzielnie płatne wg cennika. Właściciel psa zobowiązany
jest dozorować psa i stosować się do ogólnych wymagań sanitarnych.
11. Najemca i wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za
przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka.
12. Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i
zniszczenia mienia należącego do wczasowiczów, właściciel ośrodka nie
ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego
wczasowiczów.
13. Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domu zgodnie z
wykazem, za rzeczy zniszczone z jego winy ponosi odpowiedzialność
finansową; cennik i wykaz wyposażenia dostępny w recepcji.
14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w ośrodku
obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią
elektryczną, nie stanowiących wyposażenia domu. Zabrania się używania
dodatkowych urządzeń grzewczych oraz elektronicznych.
15. Grillowanie odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu. Zabrania się
przenoszenia stacjonarnych grillów oraz grillowania na tarasach. Zabrania
się używania drewna kominkowego do palenia na grillu.

16. Palenie ogniska odbywa się po uzgodnienia i uiszczeniu opłaty w recepcji.
17. Awarie powinny być zgłaszane pracownikowi recepcji lub pod nr telefonu
602-720-420, wynajmujący zobowiązuje się do możliwie szybkiego
usunięcia awarii lub w miarę możliwości i potrzeby zamiany domu; za
awarię związaną z rozkodowaniem telewizora odpowiedzialność ponosi
Najemca, koszt usunięcia tego typu awarii spoczywa na Najemcy zgodnie
ze stawką firmy serwisującej sieć telewizyjną.
16. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
decyduje kierownictwo ośrodka
RECEPCJA JEST CZYNNA W GODZINACH MELDOWANIA I
WYMELDOWYWANIA GOŚCI
W RAZIE POTRZEBY PROSIMY DZWONIĆ POD NR TELEFONU 602
720 420
Życzymy udanego pobytu!

