REGULAMIN SIEDLISKA JABŁONNA
§1
PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady przebywania Gości na terenie Siedliska Jabłonna, a także zasady
i zakresy odpowiedzialności za straty Gości i Siedliska Jabłonna.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Siedliska Jabłonna.
3. Treść regulaminu jest udostępniona w widocznym miejscu na terenie Siedliska Jabłonna oraz
na stronie internetowej: www.siedliskojablonna.pl

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Goście zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zachowania porządku
i użytkowania wszystkich pomieszczeń, sprzętów i rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Siedlisko Jabłonna objęte jest stałym monitoringiem.
3. Na terenie Siedliska Jabłonna nie jest akceptowana obecność zwierząt.
4. Palenie papierosów na terenie Siedliska Jabłonna może odbywać się tylko w wyznaczonych do
tego miejscach.
5. Ognisko na terenie Siedliska Jabłonna można rozpalać tylko w wyznaczonym do tego miejscu.
6. W pokojach udostępnionych Gościom na terenie Siedliska Jabłonna, ze względu na
bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych
i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących ich wyposażenia, z wyłączeniem ładowarek
do telefonów oraz komputerów niestacjonarnych.
7. Wszystkie budynki znajdujące się na terenie Siedliska Jabłonna wyposażone są w gaśnice,
których Goście przebywający na terenie Siedliska Jabłonna zobowiązani są bezwzględnie użyć
w każdym przypadku zlokalizowania ognia lub sytuacji zagrożenia ognia na terenie Siedliska
Jabłonna.
8. Siedlisko Jabłonna nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od niego
niedogodności, np. czasowy brak wody lub prądu, zanik sieci internetowej.

§3
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Siedlisko Jabłonna nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty posiadające wartość
(materialną, naukową, artystyczną) pozostawione przez Gości, w pokojach lub na terenie
Siedliska Jabłonna.
2. Dzieci w wieku poniżej lat 13 powinny znajdować się pod stałym nadzorem rodziców lub
opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody
powstałe w wyniku działania dzieci.

3. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia mienia należącego do Siedliska Jabłonna powstałe z ich winy i zobowiązani są do
pokrycia spowodowanych przez nich strat materialnych.
4. Siedlisko Jabłonna udostępnia Gościom nieodpłatne, niestrzeżone miejsca parkingowe, przy
czym Siedlisko Jabłonna nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę
samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości, a także pozostawionych w nim
przedmiotów.
5. Gość powinien zawiadomić pracowników Siedliska Jabłonna o wystąpieniu szkody
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§4
CISZA NOCNA
Ze względu na położenie Siedliska Jabłonna w bezpośrednim sąsiedztwie łąk i lasów, gdzie żyją
liczne zwierzęta oraz w niedalekiej odległości od zabudowań mieszkalnych, Goście zobowiązani są
do przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez niezakłócanie hałasem spoczynku
nocnego innych osób i zwierząt, w tym zwłaszcza w godzinach od 23:00 - 6:00.

§5
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez Gości na terenie Siedliska Jabłonna mogą
zostać odebrane osobiście bądź odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.
2. Przedmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będą
przechowywane w Siedlisku Jabłonna przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu
przedmioty te przejdą na własność Siedliska Jabłonna.
3. Ze względu na swoje właściwości, artykuły spożywcze będą przechowywane przez Siedlisko
Jabłonna maksymalnie przez 2 dni.

§6
REKLAMACJE
W przypadku jakichkolwiek uwag bądź zastrzeżeń co do funkcjonowania urządzeń, czystości
i porządku na terenie Siedliska Jabłonna, Goście są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać je
pracownikom Siedliska Jabłonna.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Gość który łamie jego
postanowienia zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników
Siedliska Jabłonna oraz do zapłaty za ewentualne poczynione szkody i zniszczenia.
2. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o niej poprzez
publikację zmienionego regulaminu na stronie internetowej Siedliska Jabłonna.

