
Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego
"Siesta Camp"

I. Zasady wynajmu

 1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 16 00, kończymy o godz. 10 00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w    
  uzgodnieniu z personelem obiektu.
 2. Każda osoba mieszkająca w ośrodku zobowiązana jest do uiszczenia opłaty miejscowej w wysokości 2,20 zł/dobę.
  3. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym Ośrodku jest potwierdzenie zapłatę zaliczki na rachunek bankowy  
     oraz potwierdzenie rezerwacji.
 4. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu winno nastąpić najpóźniej w drugim dniu przyjazdu. 
 5. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
 6. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt.
    W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

II. Zasady korzystania z obiektu

  7. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP 
   i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.
 8. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną  
   odpowiedzialność materialną. Wynikła szkoda będzie potrącana z kaucji.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie   
   należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi 
     odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.
 10. Cisza nocna w godzinach od 22 00 do 7 00 rano.
 11. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 12. Na terenie ośrodka zabronione jest:
   a) zakłócanie  spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki, 
   b) samowolne palenie ognisk, 
   c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
     d) zabrania się wystawiania mebli poza obręb domku
   e) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka
 13. W domkach zabrania się smażenia ryb.
 14. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
 15. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22 00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
    Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony pracownikom recepcji.
 16. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku psów, po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty. Właściciele zobowiązani są do posiadania         
          aktualnej książecz          aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie  ośrodka
          wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 17. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników   
     ośrodka. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony, brama zamykana na noc w godz. 22 00 - 7 00. 
    Ewentualne przyjazdy lub wyjazdy w godzinach 22 00 - 7 00 należy zgłaszać pracownikom recepcji.
 18. Właściciel ośrodka  nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. 
  19. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany    
    zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.
 20. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 21. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest     
    również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia. Prosimy o zwrot wyczyszczonego grilla.
 22. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody pracowników ośrodka. 
 23. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.
  24. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do pojemników zbiorczych znajdujących się na terenie ośrodka.
 25. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Spożywanie alkoholu dozwolone jest wyłącznie w domkach.
 26. Przed opuszczeniem domku w dniu zakończenia pobytu prosimy o wyrzucenie śmieci oraz schowanie 
     na miejsce czystych naczyń.
 27. Dla gości ośrodka udostępniamy pralkę w cenie 20 zł za pranie.
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III. Plac zabaw

 28. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
 29. Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw odpowiadają opiekunowie.
 30. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają opiekunowie.
  31. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

IV. WIFI

Bezpłatne WiFi dostępne jest na obszarze kawiarni letniej. Hasło: SiestaCampWiFi

V. WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

    1.  Udostępniane kajaki i rower wodny przeznaczone są wyłącznie dla gości ośrodka.
    2. Pierwsza godzina wynajmu kajaku lub roweru wodnego jest bezpłatna , kolejna płatna zgodnie z cennikiem.
    3. Sup board ( deski do pływania na stojąco)  wypożyczane są odpłatnie od pierwszej godziny wynajmu.  
    4.     4. Każda osoba wypożyczająca sprzęt pływający robi to na własną odpowiedzialność.
    5. Każda osoba wypływająca jest zobowiązana posiadać kamizelkę asekuracyjną. 
    6. Wypożyczający odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową i w razie uszkodzenia pokrywa 
   koszty naprawy. Drobne uszkodzenia mogą być finansowane z potrąconej kaucji za wynajem domku.
    7. Wypożyczony sprzęt należy zdać w uzgodnionym terminie , o ustalonej wcześniej godzinie z wypożyczającym.
    8. Zdawany sprzęt należy dostarczyć do miejsca pobrania – w stanie w jakim został wypożyczony.

Akceptuję regulamin ośrodka Siesta Camp . Podpis:

____________________________________________________________________________________________________

VI. DANE OSOBOWE (RODO)

AdministratoAdministratorem Państwa danych osobowych jest COSMIC STUDIO, ul. Świętojańska 11D, 83-320 Sulęczyno, NIP: 584 184 77 14 
(dalej Siesta Camp). Celem gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność prowadzenia korespondencji, jej 
archiwizacja w związku z realizacją świadczenia usługi noclegowej  jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub               
gdybyśmy chcieli pozostawać w kontakcie handlowym w związku z zamiarem realizacji takiego świadczenia w przyszłości. Podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wydana w związku ze świadczeniem usługi noclegowej  jaką wykonujemy, 
wywykonywaliśmy lub ewentualnie będziemy wykonywać. Informujemy także, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana a    
wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Siesta Camp przekazuje dane 
osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT ośrodka   oraz dostarczającym                          
oprogramowanie informatyczne, firmie prowadzącej obsługę księgową oraz innym podmiotom które współpracują z ośrodkiem dla 
prawidłowego wykonania usługi. Po zakończeniu świadczenia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji              
rroszczeń cywilnoprawnych związanych z tą umową. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie ośrodka. 
Ponadto, ośrodek udostępnia adres kontakt@siestacamp.pl , za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych 
osobowych. Ośrodek nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest      
dobdobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez nich wykonanie świadczeń noclegowych może okazać się niemożliwe lub utrudnione.

Podpis:

__________________________________________________


