
REGULAMINi
POBYTU OSOB W OSRDOKU RiHABILITACYJNO

WYPOCZY}{KOWYM ASTIJR W OKUNINiCE

Droclz.v (io,śt,ie,

ll' ll^0,\Ce cl PańsllYą kon$brł i hezPicczeń.§/l',t; 1l, t?o,rzr,ftr obiekcje prctglliełlv przetł,słav,ić lłegtłlamill ptlh,r-ttło'óh i prłlsifily o zapozlttłnie się z iego treśc,iu. Ż-l,r,rl,,r,.),ntilego pr|i:ytti.

1, RozPoczęcie PobYtu rą'OŚrodku Rehabilitac.vjno - trlpocz_vtrkowym Asfur w okrrnincę (w dalsze_j
częŚci regulaminu ZwanY ORW ASTUR) jest równozńzne z zaak-ceptowaniem zapisów niniejsrego
regularnirlu przez klienta.

2, Rejestrac-ia uczęstnika hrtnusu odbywa się w recepcji. gdzie pobiera się opłatę za pobyt, którą nalezy
uiŚcic niezwłocznię Po Przyjeździe otaz, zgłaszarię io-urr_r.żące zwieizęia domowe.3, Doba hotelow-a rozPoczYna się od godzirry l4,00 i trwa clo godziny to.bo. ruieopuszczenie pokoju.
Pola namiotowlS.o do wyznaczorrej godziny powoduje naliczęnie opłaty za kolejną dobę.4, L]czestnik Powinien zgłaszac się na posiłki, tlaOanlą zabiegi oraz i'lnpierorganizowanyclr na tęrenieORW ASTt,lR Prrnktualnie rv wyznaczonej godzinie t wyznaczonym lniejscrr §;i"#;;i;-";Ji;
oPisane wYzej, rriewYkorzYstane z win1 uczestnika przepadają Na ,abie§i rehabilitacy_jne uceestnikpowinien prnłri eśc prześci eradło 

_j ednorazowe.
5. Na terenie obiektu lnozna skorzystać:

- płatnego, rliestrzezonego parkirrgu satnochodowego:
- bezpłatnego kąpieliska ORW ASTUR:
- odpłatnego set,wisu plazowego zgodnie z ustalolrylni cenarti:
- odpłatnego sprzętu pĘrł,ającego zgodrrie z ustalonymi cetraIni:
- odpłatnych rowerów terenow.ycłl zgodnie z ustalonytni cenatni:6, W godzinach 22:00 - 06:00 oborviązuje cisza nocna.

7 , Ze względu nabezPleczeństrvo i zdrowie uczestnikórv i obsługi ORW ASTUR zabronione jest:
* uzYrvanie grzałek, grzejników i żelazek w poko.1ach (zelazko oraz deskę do prasowanla lnozna
bezPłatnie w'YPozYczYĆ w recepcji - prasować mozna.ledl nie rv rłyznaczonych clo tego miejscach),
- przetrzym},wać niezgłoszonych zwierząt na terenie oRW ASTUR;B, W ponlieszczeniach na teręnie ORW ASTLiR oborviąu.je bezr.vzglgdn7l zalłazpalenia Ętoniu oraz ę-
PaPierosórł'- Pa]enie §toniu oraz e-papierosow odtywa się jeoynie w] rniejscach do tęgo
wYzllaczol'tYch oraz odPowiednio Oznaczonych. Złamanie rv_vĄ-w}tnienionego zakazu skutkrlie
skutkrłle obciązeniem kosztani ozonou,ania. dearomary.,zacji poko ju -

9, C'errnik do§czącY rrsług Świadczcrnych przez ORW ASTUR riostęprty _jest rv lecepcji ośrrrclka.]0. PoŚciel i ręczniki rvlrnieniarny odpłatrrie zgodnie z obowiązującl.m cennikiern.tl, Pobl-t dzięci i młodzieĄ-do lat l8 odbyrva się w-vłącznie pod opieka osób dorosĘch. opiekurrou,,ie
Prarvni uęzestnjków Pono§Zą odpowieclzialnośc rnaterialną za rvsze]kie szkody powstałe ł- lvyniku
działania niepełnoletnich uczestnikór,ł..
DorosłY'uczestnik Porrosi Pełną odpowieclziainość materialną za wszelkie szkocly na rnajątku oRWASTLJR Powstałe r,v wYniku działania lub zaniechania uczestirika. O poł.vstalyc1, ..oonach uczestrrik
powinien niezwłocznie zarviadomic recepcję ORW ASTLIR.

l2. Wprz.ypadku usterek technicznych prosirny o kontakt z recepc.ją oRWASTUR.
13, Uczestrrik oPuszczającY Pokój powillien kazdorazor.ł,o ze względorv bezpieczeilstwa wyłącą.c

śrviatło, zakręcić krany, zarnknąć okla oraz zamlinąc drzr,i na klucz.
14, ORW ASTljR trie Ponosi odPowiedzialrroścl za utratę lub uszkodzenie wartościowyclr tzeczy igotówki łvniesionYch na teren ORW ASTUR Wyjąt.k stanowi gotorvka złażona 1v depozycie wrecepcji ORW ASTUR,
1-5, PrzedrnioĘ osobistego uz-vtku pozostawionę przez wyjeżdżającego uczestnika będą odesłane na

wskazany przez niego adres oraz najego koszt.
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