Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/14 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Kliniska z dnia 30 września 2014r

Regulamin korzystania z pokoi noclegowych
Kwatery Myśliwskiej „Łęsko”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z pokoi noclegowych na Kwaterze Myśliwskiej
Łęsko 1 72 – 100 Goleniów zwanej dalej obiektem.
2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest Nadleśnictwo Kliniska Pucko 1, 72 – 123
Kliniska Wielkie.
3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest Leśniczy do spraw Łowieckich zwany
dalej Leśniczym.
4. Leśniczy czuwa nad bezpieczeństwem korzystania z obiektu i w tym celu upoważniony
jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Korzystanie z obiektu jest odpłatne, na zasadach określonych Zarządzeniem nr 51/14
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dn. 18 września 2014r.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 14 do godz. 10 dnia następnego.
3. Zameldowanie gościa odbywa się po potwierdzeniu uiszczenia opłaty za pobyt.
4. W przypadku przedłużenia pobytu lub zmiany zakresu zamówienia – po wcześniejszym
uzgodnieniu z pracownikiem Nadleśnictwa Kliniska – dopłaty należy dokonać w Kwaterze
Myśliwskiej „Łęsko” lub w kasie nadleśnictwa.
5. Osoby nie zameldowane w kwaterze mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny
7:00 do godziny 22:00.
6. W kwaterze obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
7. Podstawowe obowiązki użytkownika:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
stosowanie się do poleceń Leśniczego,
korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
niezwłoczne informowanie Leśniczego o wszelkich uszkodzeniach obiektu,
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności
nie używanie wewnątrz obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu otwartego ognia.

8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu
wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego
regulaminu.

9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy
stanowiące własność użytkowników.
10. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego
wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu należy kierować
na adres Nadleśnictwa Kliniska, Pucko 1, 72 – 123 Kliniska Wielkie, e-mail:
kliniska@szczecin.lasy.gov.pl

