Nadleśnictwo Olsztynek

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOJU GOŚCINNEGO
W NADLEŚNICTWIE OLSZTYNEK
Witamy Państwa w pokoju gościnnym Nadleśnictwa Olsztynek i życzymy miłego pobytu.
Baza noclegowa Nadleśnictwa Olsztynek obejmuje korzystanie z:
 2 pokoi – 1 osobowych
 Kuchni wspólnej
 WC wspólnego
 Łazienki wspólnej
Pokoje gościnne wyposażone są w wspólny odbiornik TV w korytarzu oraz komplety pościeli i ręczników.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszych pokojach
1. Doba rozpoczyna się o godzinie 13:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i wpłacana z góry w kasie Nadleśnictwa w dni robocze
w godzinach od 7:15 do 14:00 lub przelewem na konto Nadleśnictwa przed wynajmem pokoju. W sytuacji
przyjazdu gości po godzinach urzędowania biura nadleśnictwa opłata za wynajem jest wymagana w następnym
dniu pobytu gości w pokoju gościnnym. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez
Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.
W dni pracujące klucze od pokoju gościnnego można odebrać w dziale sekretarza Nadleśnictwa Olsztynek
w godzinach od 7:15 do 15:15, natomiast w dni wolne od pracy, klucze do pokoju można odebrać
po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretarzem.
3. Ze względu na komfort Państwa oraz przyszłych Gości w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
Prosimy również o nie wprowadzanie na teren posesji żadnych zwierząt.
4. W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju.
Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju jak i w oddanej do Państwa dyspozycji kuchni
i łazience.
5. Prosimy o zachowanie ciszy od 22:00 do 6:00 rano.
6. Za wszelkie szkody i braki powstałe z winy osoby zakwaterowanej w pokoju gościnnym lub z winy osób jej
towarzyszących odpowiada osoba zakwaterowana w pokoju gościnnym. Ponosi ona również odpowiedzialność
materialną za powstałe szkody. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń sanitarnych
i kanalizacyjnych oraz do powiadomienia sekretarza nadleśnictwa o wszystkich awariach w użytkowanym
pokoju jak również o naturalnym zużyciu znajdujących się w nich urządzeń.
7. Każdorazowo opuszczając pokój należy pamiętać o zamknięciu okien, wyłączeniu urządzeń elektrycznych,
a także włączeniu systemu alarmowego.
8. Osoba korzystająca z pokoju gościnnego nie może przyjmować na nocleg osób trzecich.
9. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe bądź pieniądze, pozostawione przez Gościa
w pokoju. Korzystającym z pokoju gościnnego życzymy miłego i spokojnego wypoczynku na terenie naszego
Nadleśnictwa.

Numery telefonów :
Pogotowie Ratunkowe 112 lub 999
Straż Pożarna 112 lub 998
Policja 112 lub 997
Pogotowie Energetyczne 991
Sekretarz 728-844-444 lub (89) 519-42-77
Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek

Nadleśnictwo Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35 11-015 Olsztynek, tel. (89) 519 20 03, olsztynek@olsztyn.lasy.gov.pl

