
Pobyt na terenie ośrodka jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją regulaminu.

UWAGA! Osoby przyjeżdżające na motorach, pomimo dokonanej rezerwacji, nie 
zostaną wpuszczone na teren ośrodka.

Wszelkie sprawy związane z pobytem Gości załatwia recepcja.
Recepcja czynna jest od 9 00do 20 00 z przerwą od 1300 do 1400.
Doba w ośrodku zaczyna się od godz. 1400 a kończy się następnego dnia o godz. 1200 .
Goście proszeni są o przestrzeganie terminu pobytu, zgodnie z trwaniem doby hotelowej.
Przedłużenie pobytu prosimy zgłaszać najpóźniej w przeddzień wyjazdu. 
Cisza nocna obowiązuje od godz. 2200 do godz. 600.
Odwiedzający wczasowiczów goście mogą przebywać na terenie ośrodka do godz.2200.
Wczasowicze przyjeżdżający samochodami zobowiązani do zostawiania samochodów na parkingu 
dozorowanym całą dobę.
Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.
W przypadku choroby Gościa recepcja wzywa na życzenie pomoc lekarską.
Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej karty szczepień, prowadzenia psów na 
smyczach oraz sprzątania po swoich pupilach.
Ze względu na zagrożenie pożarowe ogniska palimy tylko w wyznaczonym miejscu przy stołówce. 
Zezwala się natomiast na używanie grillów turystycznych. 
Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gość ponosi odpowiedzialność materialną.
Za pieniądze i rzeczy wartościowe pozostawione w domkach odpowiedzialność ponosi 
Wczasowicz.
Prosimy nie wynosić na zewnątrz wyposażenia z domków!
Przy opuszczaniu domków prosimy o zamknięcie okien, zakręcenie kurków, wyłączenie urządzeń 
elektrycznych z kontaktów oraz wygaszenie świateł.
Uszkodzenia, usterki oraz braki w wyposażeniu prosimy zgłaszać w recepcji.
Msza Święta na terenie ośrodka zaczyna się o godz.1700 w niedziele.
Zapraszamy do korzystania ze znajdujących się na terenie ośrodka: 
Stołówki, czynnej od 7.00 do 20.00. Posiłki są wydawane w następujących godzinach:
- śniadanie od 8.00 do 10.00
- obiad od 13.30 do 14.30
- kolacja od 18.00 do 19.00.
Istnieje możliwość zmiany godziny posiłków po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją ośrodka.
Wypożyczalni sprzętu wodnego, czynnej:
- poniedziałek - czwartek od 9.00 do 18.00 z przerwą od 13.30 do14.00
- piątek - niedziela od 9.00 do 19.00 z przerwą od 13.30 do 14.00.
Boiska wielofunkcyjnego, na którym znajdują się 2 korty tenisowe, boisko do siatkówki, 
piłki nożnej, koszykówki.
Kąpieliska strzeżonego.
Placu zabaw dla dzieci.
Wypożyczalni rowerów górskich czynnej w godzinach pracy recepcji.
Bilardu
Tenisa stołowego 


