
Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Sosna w Skorzęcinie 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, kończy 11:00  

2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 40% całkowitej należności za 
pobyt. Wpłata zadatku oznacza akceptację regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zwarte. 
Przelew należy wykonać na rachunek bankowy, pozostałą kwotę należy uiścić w dniu rozpoczęcia 
pobytu. W przypadku skrócenia pobytu, nie zwracamy kosztów. W razie anulowania rezerwacji z winy 
gościa, OW Sosna zadatek nie podlega zwrotowi. 

3. Zakaz rozpalania grilli na tarasach. 

4. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. 

5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających oraz osobą zachowującym się agresywnie. Osoby naruszające zasady 
regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.  

6. W momencie przekazania klucza do domku gość staję się gospodarzem i utrzymanie czystości domku 
oraz tarasu leży w jego gestii.  

7. Najemca nie może użyczać ani oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobą. 
Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób wyłącznie za zgodą wynajmującego, po uzgodnieniu 
warunków.  

8. Uszkodzenia sprzętów lub pomieszczeń oddanych do użytku, gość zobowiązany jest zgłosić 
niezwłocznie po wejściu do domku.  

9. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony, na każdy domek przysługuje jedno miejsce parkingowe.  

10. W domkach zabrania się używania urządzeń grzewczych z wyjątkiem zainstalowanych przez 
właściciela ośrodka.  

11. W ośrodku obowiązuję cisza nocna obowiązująca od godziny 23:00 do 6:00, w tym czasie niewolno 
przebywać na terenie ośrodka osobom niezameldowanym.  

12. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu 
innych gości. Osobą naruszającym tą zasadę odmawia się świadczenia dalszych usług.  

13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia 
powstałe z jego winy i zostanie obciążony kosztami.  

14. W dniu wyjazdu, gość zobowiązany jest zgłosić o swoim wyjeździe i przekazać domek do kontroli stanu 
czystości oraz wyposażenia. Za dodatkowe sprzątanie oraz zniszczenia goście zobowiązani są 
dokonać dodatkowej opłaty.  

15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez gości.  

16. Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.  

17. Goście ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin 
ośrodka podaję się do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.sosna-
skorzecin.pl 
Oraz wyłożenie go do wglądu w każdym domku. 


