
Regulamin O rodka Wczasowego
„JANTAR” w miejscowo ci Jantar

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin O rodka Wczasowego „Jantar” (dalej zwanego O rodkiem) okre la zasady wiadczenia us ug,

odpowiedzialno ci oraz przebywania na terenie O rodka i jest integraln  cz ci  umowy, do której zawarcia
dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji przez Go cia oraz wp at  zadatku lub ca ej nale no ci za pobyt w

rodku.
Dokonuj c wp aty zadatku Go  potwierdza, i  zapozna  si  i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Przestrzeganie Regulaminu dotyczy wszystkich Go ci przebywaj cych na terenie O rodka.
3. Regulamin jest dost pny do wgl du w Recepcji O rodka, a tak e na stronie internetowej O rodka:

www.jantar.gda.pl/oferta/wazne-informacje
§ 2. OKRES POBYTU

1. Jednostk  okre laj  d ugo  pobytu w pokoju lub domku s  turnusy 3, 7 i 15 dniowe.
2. Turnus rozpoczyna si  o godzinie 17.00 w dniu przyjazdu i ko czy si  o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
3. Go  o rodka mo e zaj  bez dodatkowej op aty pokój w godzinach od 9.00 do 17.00 w dniu, w którym

rozpoczyna pobyt – za zgod  Recepcji.
4. Pro  przed enia pobytu Go  powinien zg osi  w Recepcji do godziny 10.00 przeddzie  wyjazdu. O rodek

mo e nie uwzgl dni yczenia przed enia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc
noclegowych.

5. Przebywanie Go cia w pokoju lub domku po godzinie 12.00 jest traktowane jako przed enie pobytu i podlega
op acie za dodatkow  dob  wed ug aktualnego cennika.

§ 3. MELDUNEK
1. Podstaw  do zameldowania Go cia jest okazanie dowodu to samo ci ze zdj ciem (dowodu osobistego, prawa

jazdy lub paszportu). W przypadku odmowy okazania ww. dokumentów, O rodek ma prawo odmówi
zameldowania Go cia i wydania klucza do pokoju.

2. Go  o rodka nie mo e przekazywa  pokoju lub domku osobom trzecim (nawet je li nie up yn  okres, za który
ui ci  nale  za pobyt op at ) bez zgody Recepcji.

3. Osoby niezameldowane w O rodku mog  go cinnie przebywa  w o rodku od godziny 7:00 do godziny 22:00.
Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Go cia po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyra eniem
zgody przez najmuj cego pokój lub domek na odp atne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju
Go cia, wed ug cen obowi zuj cych w dniu dokwaterowania.

§ 4. US UGI
1. O rodek ma obowi zek zapewni  Go ciom warunki do pe nego i nieskr powanego wypoczynku oraz

profesjonaln  i uprzejm  obs ug  w zakresie wszystkich us ug wiadczonych w O rodku; bezpiecze stwo
pobytu, w tym bezpiecze stwo zachowania w tajemnicy informacji o Go ciu; wykonywanie niezb dnych
napraw urz dze  podczas nieobecno ci Go cia, a w jego obecno ci tylko wówczas, gdy wyrazi takie yczenie.

2. W o rodku obowi zuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 dnia nast pnego, z wyj tkiem organizowanych
przez O rodek imprez wcze niej zapowiedzianych i og oszonych. Go cie o rodka zak ócaj cy cisz  nocn  lub

cy pod wp ywem alkoholu b rodków odurzaj cych mog  zosta  poproszeni o opuszczenie O rodka,
bez prawa do zwrotu poniesionych op at za pobyt.

3. Recepcja O rodka jest czynna w godzinach od 8.00 do 20.00. W pozosta ych godzinach doby w recepcji
znajduj  si  pracownicy dozoruj cy obiekt O rodka.

4. W przypadku zastrze  dotycz cych jako ci us ug Go  jest proszony o niezw oczne ich zg oszenie do
Recepcji, co umo liwi pracownikom popraw  standardu wiadczonych us ug.

5. Dodatkowo na yczenie Go cia, O rodek wiadczy nieodp atnie us ugi: udzielania informacji zwi zanych z
pobytem i podró , budzenie o wyznaczonej godzinie, zamawianie taksówki.

6. Posi ki ( niadanie, obiad, kolacja) podawane s  do stolika, a serwowane na pó miskach na rodzin .
Wydawanie posi ków b dzie prowadzone w sali konsumpcyjnej na dwie tury, które zostan  ustalone w
momencie meldunku.

7. O rodek umo liwia za dodatkow  op at  wykupienie wy ywienia (obiad, kolacja). Zamówienie posi ków
odbywa si  w Recepcji O rodka: obiadu – najpó niej do godz. 10.00, kolacji – najpó niej do godz. 15.00.
Po ww. godzinach O rodek mo e odmówi  sprzeda y posi ku.

8. Sala konsumpcyjna czynna jest w godzinach: niadanie – 8.00 – 10.00, obiad – 13.00 – 15.00, kolacja – 18.00
– 20.00. Wydawanie posi ków ko czy si  15 minut przed zamkni ciem sali.

9. Istnieje mo liwo  pobytu dodatkowej osoby w pokoju lub domku za dop at  tzw. „wspólne spanie”. Dodatkowa
osoba korzysta z noclegu wspólnie z inn  osob  pe nop atn  z jednego ka znajduj cego si  na
wyposa eniu pokoju. W ramach dop aty Go  otrzymuje dodatkow  poduszk  oraz r cznik. W ramach us ugi
Go  korzysta z ca odziennego wy ywienia (3 posi ki – niadanie, obiad, kolacja).

10. Z parkingu le nego na terenie o rodka maj  prawo korzystania tylko i wy cznie Go cie o rodka. Wjazd i
parkowanie dozwolone jest wy cznie po wskazaniu miejsca postojowego, przez personel O rodka. Dla
zapewnienia bezpiecze stwa parkingi le ne s  monitorowane przy u yciu systemu monitoringu
przemys owego. Brama wjazdowa na teren parkingów jest sterowana przez pracowników recepcji, w razie
ch ci wyjazdu lub wjazdu prosimy o zg oszenie tego faktu w recepcji.
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11. Wszelkie usterki wynik e w trakcie u ytkowania pokoju lub domku nale y zg asza  na bie co w recepcji
rodka.

§ 5. ODPOWIEDZIALNO  GO CI
1. Dzieci poni ej 13 roku ycia powinny przebywa  na terenie O rodka pod sta ym nadzorem rodziców lub

opiekunów prawnych. Rodzice / opiekunowie prawni ponosz  pe  odpowiedzialno  materialn  za wszelkie
szkody powsta e w wyniku dzia ania dzieci.

2. Go  o rodka ponosi odpowiedzialno  materialn  za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposa enia i urz dze  technicznych O rodka powsta e umy lnie i nieumy lnie z jego winy lub z
winy odwiedzaj cych, oraz zwierz t przywiezionych do O rodka (art. 415 KC). Wysoko  zwrotu za
uszkodzenie lub zniszczenie wyposa enia O rodka b dzie adekwatne do wysoko ci kosztów naprawy lub
zakupu nowego sprz tu lub wyposa enia.

3. W przypadku ra cego naruszenia Regulaminu, O rodek mo e odmówi  dalszego wiadczenia us ug. Osoba
taka jest zobowi zana do niezw ocznego zastosowania si  do da  O rodka, uregulowania nale no ci za
dotychczasowe wiadczenia, do zap aty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia O rodka.

4. W O rodku - we wszystkich pokojach, domkach oraz pomieszczeniach ogólnodost pnych - obowi zuje
ca kowity zakaz palenia, poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Za z amanie zakazu
palenia Go  O rodka zostanie ka dorazowo obci ony kwot  w wysoko ci 250 z .

5. Ze wzgl du na wymagania ochrony przeciwpo arowej w pokojach O rodka nie wolno u ywa  jakichkolwiek
przyrz dów lub aparatów zasilanych energi  elektryczn  np. kuchenek, grza ek, grzejników, elazek, nie
stanowi cych wyposa enia tych pomieszcze . Zasada nie dotyczy adowarek, laptopów, konsoli. Ze wzgl dów
bezpiecze stwa zabrania si  na terenie o rodka rozpalania ognisk oraz u ywania rodków pirotechnicznych,
lampionów szcz cia, petard itp.

6. Ka dorazowo Go  opuszczaj c pokój (ze wzgl dów bezpiecze stwa), powinien wy czy  telewizor, zgasi
wiat o, zakr ci  krany oraz zamkn  drzwi na klucz.

7. W pokojach O rodka nie mo na przechowywa adunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materia ów
atwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

8. Go  o rodka ponosi pe  odpowiedzialno  materialn  za kradzie e mienia b ce w asno ci  O rodka tj.
czniki oraz uszkodzenia wyposa enia pokoju.

9. Pobyt dzieci na placu zabaw i boisku dozwolony jest jedynie pod opiek  osób doros ych, które bior  ca kowit
odpowiedzialno  za ich czyny jako ich opiekunowie prawni b  rodzice, a tak e za wszelkie nast pstwa tych
czynów i zaistnia e sytuacje na terenie placu zabaw lub boisku. Zobowi zani s  przestrzega  wszelkich zasad i
regulaminu korzystania z placu zabaw i istniej cych tam przyrz dów.

§ 6. ODPOWIEDZIALNO  O RODKA.
1. Odpowiedzialno  za utrat  lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystaj ce z us ug O rodka

reguluj  przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialno  O rodka z tytu u utraty lub
uszkodzenia kosztowno ci, pieni dzy, papierów warto ciowych i przedmiotów maj cych warto  naukow  lub
artystyczn  jest istotnie ograniczona, je eli przedmioty te nie zostan  zg oszone do Recepcji O rodka.

2. Go  powinien zawiadomi  Recepcj  o wyst pieniu szkody niezw ocznie po jej stwierdzeniu.
3. O rodek nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenie lub utrat  samochodu czy innego pojazdu nale cego

do Go cia, przedmiotów w nim pozostawionych, niezale nie od tego, czy pojazdy te zosta y zaparkowane na
parkingu O rodka czy poza terenem O rodka. Go  o rodka przyjmuje do wiadomo ci, e znajduj cy na
terenie O rodka parking jest parkingiem le nym niestrze onym - bezp atnym.

4. Przedmioty pozostawione przez Go cia b  odes ane na wskazany adres na koszt zainteresowanego. Z
braku takiej dyspozycji przedmioty b  przechowywane przez trzy miesi ce, a po tym terminie komisyjnie
likwidowane. Przedmioty takie jak: artyku y spo ywcze oraz leki nie b  przechowywane.

5. Ochron  danych osobowych powierzonych przez Go cia opisuje informacja szczegó owa znajduj ca si  na
naszej stronie internetowej pod adresem www.jantar.gda.pl/oferta/wazne-informacje

§ 7. REKLAMACJE
1. Go cie maj  prawo do sk adania reklamacji w przypadku zauwa enia uchybie  w jako ci wiadczonych us ug.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja, po czym zostaj  one przekazane Prezesowi Zarz du O rodka

Wczasowego „Jantar”.
3. Reklamacja powinna by  z ona niezw ocznie po zauwa eniu uchybie  w standardzie wiadczonych us ug.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty zg oszenia.
§ 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

1. Go  o rodka ma prawo do zamieszkania ze zwierz ciem w wyznaczonych przez O rodek domkach, w innych
pomieszczeniach sypialnych jest to zabronione.
• Do O rodka nie wolno przywozi  psów ras uznanych za agresywne (Dz. U. Z 2003 r. nr 77 poz. 687) oraz

innych zwierz t mog cych stworzy  zagro enie dla ycia lub zdrowia ludzkiego, w szczególno ci zwierz t
jadowitych.

• ciciel zwierz cia jest zobowi zany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowi  zagro enia dla
innych Go ci oraz Personelu O rodka (tj. na terenie o rodka w kaga cu i smyczy).

• Go  ma obowi zek usun  wszelkie nieczysto ci pozostawione przez zwierz  na terenie O rodka. W
razie stwierdzenia przez personel o rodka zaniechania tych czynno ci, zostanie on obci ony kwot  w
wysoko ci 250,00 z  / ka dy przypadek.
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• Zabronione jest wprowadzanie zwierz t do sali konsumpcyjnej, do sal wicze  (si ownia), telewizyjnej,
kawiarni czy sali zabaw dla dzieci.

• Zwierze nie mo e by  pozostawiane przez w ciciela bez kontroli na zewn trz domku jak równie  nie
mo e by  zostawiane same w domkach.

• ciciel zwierz cia jest zobowi zany do zachowania ciszy nocnej przez zwierz .
• ciciel zobowi zany jest do posiadania aktualnej ksi eczki szczepie  psa.

2. Zakazuje si  prowadzenia na terenie O rodka akwizycji i sprzeda y obno nej.
3. Zabrania si  nadmiernego ha asowania na terenie O rodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz

innych czynno ci, które przeszkadzaj , szkodz  czy irytuj  pozosta ych Go ci o rodka.
4. Go ciom samodzielnie nie wolno dokonywa  zmian w pokojach / domkach O rodka i ich wyposa enia.
5. Klucze do pokoi wydawane s  w ilo ci 1 egzemplarz na pokój. Zgubienie klucza wi e si  z obci eniem

Go cia op at  w wysoko ci 150 z  w budynku murowanym, 100 z  w domkach. Ww. kwota zostanie pobrana
przed wydaniem nast pnego egzemplarza w recepcji o rodka.

6. Na wyposa eniu ka dego pokoju oraz domku znajduje si  (sprz t pla owy): parawan (1 szt.), koc pla owy
(1 szt.), le aki (2 szt.), które mo na zabiera  na pla . Zabrania si  wynoszenia z pokoi na pla  r czników,
które s  w asno ci  O rodka.

7. Niedozwolone jest przechowywanie rowerów w pokojach lub domkach O rodka oraz w cz ciach wspólnych
(korytarze). Uszkodzenia spowodowane przez przechowywanie ich w miejscach nie dozwolonych b dzie
traktowane zgodnie z § 5 ust. 2 regulaminu.

Z góry dzi kujemy za przestrzeganie regulaminu O rodka.
Prezes Zarz du Spó ki O rodka Wczasowego „Jantar”
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