
Regulamin dodatkowy związany z COVID-19 

1. Wszystkie domki sprzątane są przez firmę zewnętrzną a wszystkie pościele są prane i 

maglowane w profesjonalnej pralni. W każdym domku jest instrukcja mycia i dezynfekcji rąk 

wraz z żelem do dezynfekcji. 

2. Plac zabaw jest dostępny dla wszystkich Gości, jednakże proszę pamiętać, że korzystają 

Państwo z niego na własne ryzyko gdyż nie mamy możliwości dezynfekcji placu zabaw.  

3. Dla Państwa bezpieczeństwa w naszym ośrodku wprowadziliśmy możliwość 

bezkontaktowego wydawania i odbierania kluczy. Szczegóły odnośnie przekazywania kluczy 

podamy Państwu przed przyjazdem. 

4. Za pobyt, opłatę klimatyczną oraz kaucję rozliczamy się z Gośćmi przelewami. 

5. Prosimy o stosowanie wszystkich zaleceń i nakazów rządowych (zachowanie odległości, 

noszenie maseczek, rękawiczek, dezynfekcja rąk etc.). 

6. Przy otwieraniu i zamykaniu bramy i furtki zewnętrznej, prosimy o stosowanie rękawiczek. 

7. W przypadku pojawienia się objawów choroby, proszę o kontakt z numerem infolinii 800-

190-590 lub zgłoszenie się do najbliższego szpitala zakaźnego: Koszalin -Szpital Wojewódzki 

Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chałubińskiego 7. 

Proszę także o niezwłoczne poinformowanie właścicieli o zaistniałej sytuacji. 

8. Wprowadzane przez nas rozwiązania mają na celu ochronę zdrowia naszych Gości, nas i 

osób z nami współpracujących. W związku z czym nie wynajmujemy domków osobom, 

które podlegają kwarantannie, są objęte nadzorem epidemiologicznym lub mieli kontakt z 

osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie. W przypadku gdy takie osoby z rozmysłem 

przyjadą do naszego ośrodka, narażając siebie, innych Gości i nas, biorą pełną 

odpowiedzialność za swoje czyny. Także w aspekcie finansowym. Oznacza to, że w 

przypadku nałożenia przez Sanepid obowiązku odbycia kwarantanny na terenie ośrodka 

pokryją koszty kwarantanny wszystkich Gości, koszty związane z wstrzymaniem 

przyjmowania Gości, koszty dezynfekcji terenu oraz ewentualne roszczenia osób trzecich. 

9. W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedzialne podejście do tematu. Jeżeli przed 

przyjazdem zauważą Państwo objawy choroby, proszę o kontakt celem przełożenia 

rezerwacji na inny dogodny termin, bezpieczny dla wszystkich stron. 

10. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak 

uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, temperatura, gość nie może 

zostać wpuszczony na teren obiektu. 

11. Nasz ośrodek jest bardzo kameralny ale jego wielkość pozwala na zachowanie bezpiecznej 

odległości. Mimo dołożenia wszelkich starań muszą Państwo pamiętać, iż wynajmują 

Państwo domek na swoje ryzyko. Właściciele ośrodka Sielankowe Domki nie ponoszą 

odpowiedzialności za ewentualne zachorowanie w czasie wypoczynku. Dokonując rezerwacji 

Goście oświadczają, że w takim przypadku Goście nie będą wnosić roszczeń w stosunku do 

właścicieli ośrodka.  

12. Jednostką nadrzędną do wydawania decyzji odnośnie możliwości prowadzenia przez nas 

działalności jest rząd i Ministerstwo Rozwoju, które wydaje wytyczne dla branż. W przypadku 

zaostrzenia się obostrzeń będziemy niezwłocznie Państwa informować. 

13. Na kilka dni przed przyjazdem będą otrzymywać Państwo od nas krótką ankietę zdrowotną 

wraz z prośbą o wpisanie wszystkich współtowarzyszy. W przypadku wezwania przez służby 

mamy obowiązek udostępniania listy osób, które są lub przebywały na terenie naszego 

ośrodka. Na terenie ośrodka nie mogą przebywać osoby nie ujęte w rezerwacji.  

Dziękujemy za zrozumienie! 


