
UCHWAŁA  Nr LI/307/18 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej 

Na podstawie art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z ze zm.1)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Marek Kaliński  

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432. 
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           Załącznik  

do Uchwały Nr LI/307/18 

          Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W DOBREJ 

ZASADY KORZYSTANIA Z POKOI NA TERENIE OŚRODKA 

§ 1.1. Wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem pobytu, zameldowaniem i wniesieniem opłaty 

dokonywane są w Recepcji u Kierownika Ośrodka Wypoczynkowego. 

2. Recepcja jest czynna w sezonie letnim t.j. od maja do października od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8:00 do 14:00. 

3. Doba w Ośrodku zaczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Pozostanie  

w pokoju po godzinie 11:00 uznawane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. 

4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00. 

5. Pokoje wynajmuje się osobom pełnoletnim za okazaniem dowodu tożsamości. 

6. Płatności za pokoje dokonuje się: 

1) z góry w kasie Recepcji u Kierownika Ośrodka; 

2) po pobycie zgodnie z wcześniej zawartą umową najmu. 

7. W razie nagłego wyjazdu lub rezygnacji nie ma zwrotu opłaty za dany okres pobytu. 

8. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął 

okres, za który uiścił należną opłatę. 

9. Wizyty u osób zamieszkałych w pokojach należy zgłaszać w Recepcji. 

10. Przekazanie do użytku i zdanie pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka. 

11. Obowiązuje całkowity zakaz: 

1) palenia tytoniu w pokojach; 

2) wynoszenia wyposażenia poza pokój; 

3) używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy niebędących na wyposażeniu pokoju. 

12. Zgubienie lub zniszczenie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez Gościa opłaty ryczałtowej  

w wysokości 50 zł. 

13. W trakcie pobytu powyżej 3 dni sprzątanie pokoi odbywa się na życzenie Gościa, po uprzednim 

zgłoszeniu w Recepcji Ośrodka. 

14. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do 

Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług. 

15. Gmina Strzeleczki nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach i poza pokojami przedmioty 

wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi  

w momencie opuszczania pokoju. 

TERENY REKREACYJNE OŚRODKA 

§ 2.1. Przebywanie na terenie Ośrodka i korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne. 

2. Korzystanie z wiaty, altany, organizowanie grilla bądź ogniska jest odpłatne i należy ten fakt zgłosić 

wcześniej u Kierownika Ośrodka. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 3.1. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających pokoi oraz wiaty nie wynajmuje 

się. 

2. Parking dla Gości znajduje się na terenie parku Ośrodka Wypoczynkowego w oznaczonych miejscach i jest 

parkingiem bezpłatnym, niestrzeżonym. Gmina Strzeleczki nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia 

pojazdów i mienia w nich pozostawionego. 

3. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia obiektu 

spowodowane działaniem Gościa lub osób, za które odpowiada. Wszelkie usterki powstałe w trakcie użytkowania 

pokoju lub wiaty należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka. 

4. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu 

naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku 

sporządza się protokół zniszczenia. 

5. Osoby nieprzestrzegające przepisów oraz zakłócające spokój i stwarzające niedogodności innym Gościom 

Ośrodka, zostaną pozbawione prawa pobytu bez zwrotu wniesionej opłaty. 

6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą 

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych przez Gminę Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich korygowania. 

7. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza zapoznanie się i akceptację powyższego Regulaminu. 

8. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Wójt Gminy Strzeleczki. 
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