Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „MOTEL MARGONIN” w Margoninie.
1.Niniejszy regulamin określa warunki pobytu w Ośrodku wypoczynkowym „MOTEL
MARGONIN” przeczytanie jest jednocześnie zaakceptowaniem postanowień niniejszego
regulaminu.
2.Personel ośrodka służy Państwu pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
3.Pokój w motelu i domkach wynajmowany jest na doby.
4.Dzieci do lat 3 pobyt gratis.
5.Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17/00, a kończy o godz. 12/00 następnego dnia.
6. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój ,przyjmuje się, ze pokój został
wynajęty na jedną dobę.
7.Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia , Gość hotelowy
powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju
8.Zatrzymanie pokoju po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
9.Do korzystania z usług w naszym ośrodku upoważnia dokonanie wcześniejszej rezerwacji
oraz wniesiona na jej potwierdzenie kaucja w wysokości 40% całego pobytu.
10.Przekazanie i oddanie domku/pokoju następuje w obecności personelu ośrodka po
uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją z góry za cały pobyt.
11.Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy
zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi ośrodka .
12.Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą
pełną odpowiedzialność materialną.
13.Szkody powstałe z winy wczasowicza rozliczamy na miejscu.
14.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach,
domkach grzałek, żelazek, maszynek elektrycznych i innych podobnych urządzeń.
Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
15.Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domku/pokoju przedmioty
wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z
zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju.
16.Cisza nocna obowiązuje w godz. 22/00 do 7/00 rano.
17.Osoby zakłócające spokój i porządek w domkach /pokojach mogą być usunięte bez pr awa
jakiegokolwiek odszkodowania.
18.Osoby nie będące Wczasowiczami domku/pokoju ,a przebywające w nim po 22/00
zobowiązane są do jego opuszczenia.
19.Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych za odpłatnością.
Właściciele są zobowiązani do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego
czworonoga ,sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy.
20.Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest pod opieką osób dorosłych.
21.Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
22.Gość ponosi odpowiedzialność materialną za zgubienie kluczy od pokoju(koszt wymiany
wkładek wynosi 200zł.),domku(koszt wymiany wkładki wynosi 50zł.)
23.Zakaz palenia tytoniu w pokojach i domkach. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo
obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku
uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 200 zł.
Motel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco narus zył
Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę innym osobom
albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Motelu lub
ośrodka.
24.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju lub
domku zostaną złożone w depozycie i przechowywane przez okres 7 dni.

25. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania
się wjazdu na tereny zielone ośrodka.
26.Regulamin pobytu w Ośrodku wchodzi w życie z dniem 29.05.2012 roku.
27. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu są Warunki re zerwacji i załącznikiem nr 2
do niniejszego Regulaminu jest cennik usług wypoczynkowych
28.Możliwość wykupienia posiłków: śniadanie i obiadokolacja 38 zł.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku
Załącznik nr.1 Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego „Motel Margonin” w
Margoninie.
1.Przedmiotem rezerwacji są pobyty w Ośrodku wypoczynkowym „MOTEL MARGONIN”
w Margoninie.
2.Minimalny okres wynajmu wynosi 2 doby w okresie:
a).01.06 do01.10 każdego roku w pozostałym okresie jest to 1 doba.
Doba zaczyna się od godz.17/00 ,a kończy się o godz. 12/00 następnego dnia.
3.Niniejsze warunki stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
4.Umowa o najem pokoju/domku/apartamentu zwana dalej „Umową” nie wymaga zawarcia
w formie pisemnej , potwierdzeniem jej zawarcia jest wniesienie kau cji na poczet rezerwacji
pobytu i podpis karty meldunkowej.
5.Zawarcie umowy poprzedzone jest wstępną rezerwacją danego domku/pokoju/apartam entu
dokonanego w siedzibie Ośrodka Motelu Margonin lub w formie osobistej ,telefonicznej,
telefaksowej albo pocztą elektroniczna. Pracownik ośrodka informuje o możliwości
rezerwacji , o wysokości kaucji wnoszonej na poczet rezerwacji oraz numerze rachunku
bankowego ,na który należy wnieść kaucję w terminie 5 dni od daty dokonania wstępnej
rezerwacji.
Klient zobowiązany jest do uiszczenia kaucji na rachunek bankowy WBK 89 1090 1317 0000
0001 1868 8824 lub też bezpośrednio w siedzibie z podaniem imienia i nazwiska i adresu
osoby na którą dokonywana jest rezerwacja oraz rezerwowanego pokoju/domku oraz okresu
rezerwacji.
6.Rezerwacja obowiązuje od trzeciego dnia roboczego od dnia dokonania wpłaty na rachunek
bankowy. W przypadku braku dokonania wpłaty kaucji n a rachunek bankowy w ciągu 7 dni
od dnia wstępnej rezerwacji-rezerwacje wstępną uważa się za nieobowiązującą.
7.Wysokości kaucji wnoszonych na poczet rezerwacji pobytu w Ośrodku zależą od okresu na
jaki dokonywana jest rezerwacja oraz od przedmiotu rezerwacji. Wysokości te określone są w
Regulaminie Ośrodka Motelu Margonin.
8.W niesienie kaucji na rachunek bankowy przez klienta równoznaczne jest z
zaakceptowaniem warunków Regulaminu Ośrodka Motelu Margonin wraz z załącznikami do
Regulaminu.
9. Klient jest uprawniony do rezygnacji z pobytu składając stosowne pisemne oświadczenie
najpóźniej na 14 w dni przed rozpoczęciem pobytu. W takim przypadku kucja wniesiona
przez Klienta zwracana mu jest osobiście(w Motelu Margonin) lub na wskazany rachunek w
pisemnym oświadczeniu Klienta rachunek bankowy.

Załącznik nr.2 do Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego „Motel Margonin” w
Margoninie.
1.Cena brutto za pobyt w domkach drewnianych 2 osobowych wynosi 70,00zł za dobę. W
przypadku ,gdy w domku zakwaterowanych jest więcej osób, niż przewiduje wyposażenie w
domku ,za każdą kolejną osobę reguluje się opłatę w wysokości 15,00zł za dobę.
2.Cena brutto za pobyt w domkach drewnianych 4 osobowych wynosi 140,00zł za dobę. W
przypadku ,gdy w domku zakwaterowanych jest więcej osób, niż przewiduje wyposażenie w
domku ,za każdą kolejną osobę reguluje się opłatę w wysokości 15,00zł za dobę.
3.Cena brutto za pobyt w pokoju 2 osobowym wynosi 80,00zl. W przypadku ,gdy w pokoju
zakwaterowanych jest więcej osób niż przewiduje wyposażenie w pokoju ,za każdą kolejną
osobę reguluje się opłatę w wysokości 15,00zł za dobę.
4.Cena brutto za pobyt w pokoju 3 osobowym wynosi 100,00zl. W przypadku ,gdy w pokoju
zakwaterowanych jest więcej osób niż przewiduje wyposażenie w pokoju ,za każdą ko lejną
osobę reguluje się opłatę w wysokości 15,00zł za dobę.
5.Cena brutto za pobyt w pokoju z łożem małżeńskim wynosi 100,00zł.
6. Cena brutto za pobyt w domku murowanym 2 osobowym wynosi 80,00zł. W przypadku,
gdy w domku zakwaterowanych jest więcej osób niż przewiduje wyposażenie w domku ,za
każdą kolejną osobę reguluje się opłatę w wysokości 15,00zł za dobę.
7.Cenna brutto za pobyt w domku murowanym 5 osobowym wynosi 170,00zł. W przypadku,
gdy w domku zakwaterowanych jest więcej osób niż przewiduje wypo sażenie w domku ,za
każdą kolejną osobę reguluje się opłatę w wysokości 15,00zł za dobę.
8.Cena brutto za pobyt w domku murowanym 6 osobowym wynosi 200,00zł. W przypadku,
gdy w domku zakwaterowanych jest więcej osób niż przewiduje wyposażenie w domku ,za
każdą kolejną osobę reguluje się opłatę w wysokości 15,00zł za dobę.

