REGULAMIN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO HAŃCZÓWKA
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Wstęp na teren Gospodarstwa jest płatny, z opłaty zwolnione są dzieci poniżej 10 roku życia. Wstęp na
teren Gospodarstwa oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Dokonując rezerwacji pokoi Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego.
Doba hotelowa w pokojach zaczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 10:00 dnia następnego
Jeśli korzystają Państwo z kuchni należy pozostawić ją w należytym porządku.
Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw i pozostałym terenie Gospodarstwa oraz
za wszelkie skutki ich działań, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
Parkowanie aut odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym przy wjeździe na teren gospodarstwa.
Za auto parkowane poza terenem wyznaczonym i/lub wbrew ustaleniom będzie naliczana
dodatkowa opłata: 50 zł/za każdą rozpoczętą godzinę. Parking na terenie jest ogrodzony ale
niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i/lub
mienia w nich pozostawionego.
Zabrania się używania na terenie Gospodarstwa własnego sprzętu nagłaśniającego.
Ponieważ Hańczówka znajduje się w strefie ciszy obszaru Natura 2000 prosimy o stosowne zachowanie
się względem otaczającej przyrody i pozostałych gości oraz mieszkańców (zwłaszcza unikanie hałasu).
Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 8:00 dnia następnego.
Obowiązuje zakaz okopywania namiotów.
Akceptujemy zwierzęta, jednak ich pobyt może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu. Zwierzęta
muszą być pod ciągłą kontrolą opiekuna (smycz lub kaganiec). Opiekun jest zobowiązany sprzątać po
swoim psie pozostawione nieczystości. Za pobyt pupila, pobierana jest dodatkowa opłata (zgodnie z
obowiązującym cennikiem).
Obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu na placu zabaw, w stajni oraz w pomieszczeniach
obiektu mieszkalnego.
Niedopałki papierosów i inne odpadki należy umieszczać w odpowiednich śmietnikach. Znajdują
się one: przy placu zabaw, koło każdej chaty biesiadnej oraz w budynku socjalnym z toaletami.
W głównym budynku znajdują się kosze do segregacji odpadów, zaś duże pojemniki są w zagrodzie
śmietnikowej, przy bramie wjazdowej na terenie gospodarstwa.
Dopuszcza się rozpalanie ognia wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i za zgodą właściciela.
Zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru.
Bez zgody właściciela lub pracownika Gospodarstwa nie można dokarmiać zwierząt.
Bez zgody właściciela nie należy wchodzić na wybieg dla zwierząt. Ogrodzenie wybiegu jest pod
napięciem, prosimy zachować ostrożność.
Nie należy zrywać ani niszczyć zastanej roślinności.
Toalety ogólnodostępne znajdują się w szarym budynku socjalnym, usytuowanym pośrodku terenu
gospodarstwa.
Zakaz korzystania z obiektu osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim infekcji
dróg oddechowych.
Właściciel nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wypoczynku w Gospodarstwie.
Na terenie Hańczówki nie ma kąpieliska strzeżonego. Wejście do wody tylko na własną
odpowiedzialność.
Osoby naruszające wskazania niniejszego Regulaminu, ogólnie przyjęte normy społeczne
i/lub powrzechnie obowiązujące przepisy prawa, administrator obiektu ma prawo usunąć z terenu
Gospodarstwa - bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

Serdecznie prosimy o respektowanie zasad panujących na terenie naszego obiektu, mających na
celu zapewnić wszystkim bezpieczeństwo na terenie gospodarstwa i zagwarantować Państwu
spokojny wypoczynek.
Życzymy miłego pobytu!

