Regulamin wynajmu pokoi gościnnych w „Osadzie Rodrysin”
1. Wynajem pokoi gościnnych w osadzie Rodrysin następuje na wniosek zainteresowanego za zgodą
Nadleśnictwa Poddębice poprzez złożenie pisemnego wniosku.
2. Doba wynajmu zaczyna się o godzinie 1200 i kończy o godzinie 1000 dnia następnego.
3. Najemca pokoju może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godz. od 800 do 1200 w dniu w którym
rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.
4. Wynajmując pokój, gość określa czas swojego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia
przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
5. W pokojach gościnnych obowiązuje wymiana bielizny pościelowej i ręczników według potrzeb (na
życzenie gościa i nie rzadziej niż raz na 7 dni).
6. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie
upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
7. Osoby nie meldowane nie mogą przebywać w pokojach od godz. 2200 do godz. 700 dnia następnego.
8. W obiekcie należy zachować ciszę od godz. 2200 do godz. 700 dnia następnego.
9. Goście w stanie nietrzeźwym zakłócający swym zachowaniem spokój innych nie będą przyjmowani.
10. W pokojach gościnnych obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów
zasilanych energią elektryczną (nie dotyczy ładowarek / zasilaczy podręcznego sprzętu
elektronicznego), nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń np. grzałek, grzejników, żelazek,
wentylatorów.
11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub
z winy osób towarzyszących. W związku z powyższym przed wejściem na teren obiektu należy zgłosić
przedstawicielowi Nadleśnictwa wszelkie zastrzeżenia i uwagi w sprawie stwierdzonych zniszczeń,
uszkodzeń i innych nieprawidłowości.
12. Gość ma prawo do korzystania z części wspólnych budynku tj. kuchni, salonu, toalet i łazienek na
parterze budynku, jak i urządzeń w nich zainstalowanych zachowując pomieszczenia i urządzenia po
użytkowaniu w należytym stanie, z poszanowaniem spokoju innych gości.
13. Zwalniając wynajęty pokój, gość jest zobowiązany zdać klucze, pozostawiając pomieszczenia
w należytym stanie.
14. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Miejsce
wyznaczone dla palaczy znajduje się przed budynkiem.
15. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Wynajmującego rzeczy
w częściach wspólnych budynku.
Telefony alarmowe:
999 - pogotowie ratunkowe
998 - straż pożarna
997 – policja
lub 112
Telefony kontaktowe:
Nadleśnictwo Poddębice:

- (43) 678-29-75 lub 795-131-428

Leśniczy ds. łowieckich

- 664-731-145

Leśniczy leśnictwa Napoleonów

- 606-389-726

