
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
regulaminu domków 

Rodzinny Zakątek w Mielnie. 

Szanowni Państwo! 

Serdecznie witamy w ośrodku nad morzem - Rodzinny Zakątek w Mielnie. Mamy nadzieję, 
że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z 
wypoczynku w naszym ośrodku a jednocześnie zapewni jego sprawną organizację. 

Zapraszamy rodziny i osoby ceniące sobie spokój i komfort wypoczynku. 

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku. 

  

1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 10.00. 2.W okresie 
wakacji wynajmujemy domki na całe tygodnie od piątku, soboty bądź niedzieli do 
piątku, soboty bądź niedzieli. ( min.6 dni) 

2. W domkach zabrania się smażenia ryb 
3. Na terenie domków zabronione jest: 

1. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki. 
2. zachowanie Gości korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać 

spokojnego pobytu innych Gości. Właściciel ośrodka może odmówić bowiem 
dalszego świadczenia usług osobą, która narusza tę zasadę. 

3. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite, 
4. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku będą wymeldowane bez zwrotu 

wpłaconej należności za pobyt. 
5. Zakaz wstępu osób niezameldowanych w Ośrodku bez zgody właściciela. 
6. W dniu przyjazdu należy okazać właścicielowi ważny dokument tożsamości (dowód 

osobisty) podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku. 
7. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 3m. od 

wynajmowanego domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do 
zagaszenia go i pozostawienia porządku. 

8. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, świeczek itp. 
9. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia się osoby, które zastały 

zameldowane na czas pobytu. 
10. Przekazanie domku Wynajmującym następuje w obecności właściciela. 
11. W dniu przyjazdu Wynajmujący jest zobowiązany do rozliczenia się za cały pobyt 

wraz z opłatą klimatyczną. 
12. W dniu przybycia do ośrodka pobierana jest kaucja w wysokości 200zł na poczet 

ewentualnych zniszczeń mienia ośrodka. Zwrot wpłaconej kaucji następuje przy 
wyjeździe po sprawdzeniu stanu domku. 

13. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco 
Właścicielowi. 

14. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania ( leżaki, parawany 
itp.) Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. 

15. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu. 



16. 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. 

17. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano. 
18. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być wymeldowane bez 

zwrotu wpłaconej należności za pobyt. 
19. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: 

1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny 

20. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia 
ośrodka bez zwrotów kosztów. 

21. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych jedynie po ustaleniu z 
Właścicielem. Właściciele zwierzęcia zobowiązani są do posiadania aktualnej 
książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz 
wyprowadzania zwierząt na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy i z kagańcem. 
Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 

22. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 
w wysokości 50,00 złotych. 

23. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych. 
24. Korzystanie z placu zabaw przez dzieci pod opieką osób dorosłych. 
25. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji. 
26. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody 

właściciela . 
27. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka. 
28. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień 

niniejszego regulaminu. 

 


