
REGULAMIN HARCERKIEGO OŚRODKA MORSKIEGO PUCK 

Przebywanie na terenie ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i 
przestrzegania regulaminu ośrodka, wypożyczalni sprzętu oraz obozów i imprez organizowanych na jego terenie. 

1. Doba pobytu zaczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00. 
2. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym ośrodku jest dowód wpłaty 

potwierdzający zapłatę zadatku na konto bankowe oraz potwierdzenie rezerwacji. 
3. W przypadku braku wpłaty zaliczki , rezerwację uznaję się za nieważną ( po wcześniejszym 

kontakcie z klientem). 
4. Całkowity koszt usługi należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu. 
5. Pokój może zamieszkiwać zgłoszona liczba osób. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju 

osób nieuprawnionych koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana w pokoju. 
6. Osoby nie będące mieszkańcami Ośrodka , a przybywające w nim po godz.22:00 zobowiązane są do 

jego opuszczenia. 
7. Osoba wynajmująca pokój odpowiada za stan jego wyposażenia z chwilą przyjęcia kluczy. 
8. Wynajmujący zobowiązany jest przekazać personelowi ośrodka pokój w takim stanie w jakim go 

otrzymał. 
9. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego ponoszą odpowiedzialność za powierzony sprzęt . za 

korzystanie z łodzi pobierana jest opłata wg cennika. 
10. Szkody powstałe z winy wynajmującego rozliczamy na miejscu. 
11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i 

pieniądze . Prosimy o zachowanie należytej  staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w 
momencie opuszczenia pokoju. 

12. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres ustalony gość  powinien zgłosić  do godziny 10.00 dnia, w 
którym termin najmu pokoju , co jednak nie wiąże ośrodka w przypadku braku miejsc. 

13. Cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 7:00. 
14. Na terenie Ośrodka wyznaczono  płatne miejsca parkingowe dla wczasowiczów – 5,00 złotych za 

dobę za samochód.  Zabrania się wjazdu na tereny zielone ośrodka. Parking jest niestrzeżony. 
15. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do 

posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego  czworonoga,  sprzątania nieczystości , 
utrzymywania ciszy oraz wyprowadzania psów tylko na smyczy. 
Opłata za pobyt psa w ośrodku wynosi 20zł/doba(przy pobycie dłuższym niż  3-dni 
10zł/doba)płatne przy opłacie za pobyt. 

16. Goście ośrodka zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania znaków regulujących zasady 
bezpiecznego pobytu nad wodą. 

17. Na terenie ośrodka obowiązuje : 

• Zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu 

• Zakaz kąpieli 

• Zakaz wstępu na kapitanat osobom nieuprawnionym 

• Zakaz wychodzenia na łodzie stojące na plaży 

• Zakaz gotowania w pokojach 

• Zakaz wynoszenia mebli i wyposażenia poza obręb pokoju 

• Zakaz palenia ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym 
 

18. Recepcja czynna całodobowo w razie problemu w godzinach nocnych należy dzwonić  pod nr.  
502-674-698 

19. Personel Ośrodka służy państwu wszelką pomocą i jest do państwa dyspozycji. 
 
 

PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE OŚRODKA 
 


