REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH W NADLEŚNICTWIE RUSZÓW
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Doba rozpoczyna się o godzinie 13:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
Należność za pobyt pobierana jest w kasie Nadleśnictwa.
Zameldowanie na podstawie wpisu do książki meldunkowej
Możliwy przyjazd ze zwierzęciem po uzgodnieniu.
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie jest dozwolone na zewnątrz budynku z
zachowaniem zasad ppoż.
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia.
Gość nie może przekazywać ani podnajmować wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie
upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od 22:00 do 6:00. Zachowanie osób przebywających w pokojach
gościnnych nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do
zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń sanitarnych i kanalizacyjnych oraz
niezwłocznego powiadamiania Nadleśnictwa Ruszów o wszelkich awariach w użytkowaniu pokoju, jak o
naturalnym zużyciu znajdujących się w nim urządzeń i elementów wyposażenia.
Każdorazowo opuszczając pokój i obiekt należy pamiętać o zamknięciu okien, zamknięciu drzwi na klucz
i wyłączeniu wszelkich urządzeń RTV i AGD.
Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie na terenie obiektu urządzeń elektrycznych nie
będących na wyposażeniu z wyjątkiem ładowarek, zasilaczy oraz suszarki.
Osoby niezameldowane, odwiedzające Gości, mogą przebywać w pokojach gościnnych i obiekcie od
godziny 7:00 do 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w godzinach od 22:00 do 7:00 jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju.
Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według obowiązującego cennika na dzień zajmowania pokoju.
Nadleśnictwo Ruszów nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy wartościowych
bądź pieniędzy, pozostawionych w pokoju.
W przypadku zgubienia kluczy zostaną one dorobione na koszt Gościa. W szczególnych przypadkach
dopuszcza się konieczność wymiany zamka na koszt Gościa.
Przez cały czas pobytu osoby poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób
dorosłych.
Na potrzeby Gości Nadleśnictwo udostępni miejsce na ognisko, grill, wiatę oraz ławki.
Przedmioty pozostawione w pokoju przez Gościa będą odsyłane na jego koszt, na adres podany w
książce meldunkowej.
Nadleśnictwo Ruszów może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszył niniejszy Regulamin.

Telefon alarmowy 112
Straż Pożarna 998
Nadleśnictwo Ruszów ul. Leśna 2 tel. 75 77 14 338

