
 

 
 
 

Regulamin pobytu na terenie 
apartamentów „Kornaje” 

 
 

 

 
1. Wpłata zaliczki przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin 

wynajmu. 

2. W przypadku rezygnacji z pobytu objętego rezerwacja - zaliczka podlega zwrotowi w 

przypadku rezygnacji na min. 30 dni przed planowanym przyjazdem - nie dotyczy Bożego 

Narodzenia, Sylwestra i Wielkanocy - zaliczki za pobyty w tych terminach nie podlegają 

zwrotowi. 

3. Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd). Ewentualny 

przyjazd przed godzina 16:00 prosimy uzgodnić wcześniej, w przeciwnym razie wcześniejsze 

zakwaterowanie nie będzie możliwe. 

4. Na terenie ośrodka obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia 

następnego. 

5. Użytkownicy domku maja obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w 

żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z 

normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób.  

6. Wynajmujący apartamenty ponosi pełna odpowiedzialność materialna i prawna za wszelkiego 

rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń domku powstałe z 

winy jego lub odwiedzających go osób. 

7. Liczba osób mających zamieszkać w apartamentach dwupoziomowych jest ograniczona do 6 

a w apartamentach jednopoziomowych do 4 (nie są wliczane dzieci do lat 2). Klient 

zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego telefonicznie lub przez E-mail o jej 

zmianie. W przypadku przekroczenia tej liczby Wynajmujący ma prawo pobrać opłatę za 

każdą dodatkowa osobę lub zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu 

wniesionej wcześniej pełnej opłaty za wynajem. 

8. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu 

lub innym wskazanym przez Właściciela. 

9. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

10. Nie przyjmujemy zwierząt. 

11. We wszystkich domkach i apartamentach prosimy o chodzenie w pantoflach. 

12. Zabrania się wykorzystywania sprzętu TV znajdującego się w apartamentach do odtwarzania 

utworów objętych prawem autorskich, do których Gość nie nabył wcześniej praw. W 

szczególności zabrania się odtwarzania we wskazanej formie utworów twórców należących do 

organizacji STOART. Lista artystów reprezentowanych przez STOART 

http://www.stoart.org.pl/wykonawcy/ 



 
 
 

Regulamin Strefy Basenu 
 

 
 

 
1. Głębokość wody: 

a. Basen – 110 cm 

b. Brodzik – 40 cm 

2. Z basenu można korzystać tylko w godzinach od 08:00 do 21:00. Po godzinie 21:00 

dokonywane są wszystkie zabiegi związane z poprawą jakości wody. 

3. Woda w basenie podlega chlorowaniu, stosowane są również inne środki podnoszące jakość 

wody. 

4. Basen jest obiektem niestrzeżonym a osoby korzystają z niego bez nadzoru ratownika. 

5. Basen nie posiada żadnego systemu zabezpieczającego przed przypadkowym wpadnięciem 

do wody.  

6. Przed wejściem do strefy basenu* należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz 

stosować się do niego. 

7. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą mogły być usunięte ze 

strefy basenu. 

8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie apartamentów zobowiązane są do całkowitego 

podporządkowania się do tego regulaminu. 

9. Spożywanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających w strefie basenu jest 

zabronione. 

10. Dzieci do lat 15 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych. 

11. ZABRANIA SIĘ korzystania z basenu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków 

odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą 

być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami opatrunkowymi i z bandażami. 

12. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu i brodzika tylko w specjalnych pielucho-majtkach. 

13. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety 

w ciąży, powinny przebywać w strefie basenu z zachowaniem szczególne ostrożności, 

stosownie do ich stanu zdrowia.  

14. Używanie przez dzieci przyniesionego sprzętu pływającego pontonów, materaców lub innych 

nadmuchiwanych zabawek do pływania dopuszczalne jest tylko za zgodą rodziców lub 

opiekunów. 

15. Jednocześnie w basenie i brodziku może przebywać maksymalnie po trzy osoby. 

16. W strefie basenu zabrania się: 

a. Biegania w strefie basenu, 
b. skoków do wody, 
c. pozostawiania dzieci bez opieki, 

17. Za negatywne skutki korzystania ze strefy basenu spowodowane naruszeniem regulaminu, 

Apartamenty Kornaje nie ponoszą odpowiedzialności. 

18. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie 

basenu i brodzika, a Apartamenty Kornaje nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne tego 

skutki. 

19. Zakup pobytu w Apartamentach Kornaje jest traktowany, jako akceptacja warunków 

regulaminu Basenu. 

 
* Strefa basenu – obszar na terenie Apartamentów Kornaje obejmujący basen i brodzik wraz z ich otoczeniem oraz 

ze wszystkimi elementami stanowiącymi obudowę basenu i brodzika. 



 
 
 

Regulamin Placu Zabaw 
 

 
 

 

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.  

2. Warunkiem korzystania z placu zabaw jest zaznajomienie i akceptacja niniejszego 

regulaminu. 

3. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do 12 lat. 

4. Dzieci na terenie placu zabaw muszą przebywać pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą 

odpowiedzialność. 

5. ZABRANIA SIĘ korzystania z placu zabaw po zmroku. 

6. Na platformach placu zabaw może przebywać max. troje dzieci. 

7. Obciążenie maksymalne placu zabaw wynosi 80 kg 

8. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:  

a) huśtanie się na stojąco 

b) wchodzenie na konstrukcję placu zabaw poza przeznaczonym do tego miejscem. 

9. Korzystanie ze placu zabaw i jego urządzeń musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem 

i funkcją 

10. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju 

dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.  

11. Zabronione jest wchodzenie na górne element konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie 

dotyczy to huśtawek, trapów, płotków i dachów domków,  

12. Za negatywne skutki korzystania z placu zabaw spowodowane naruszeniem regulaminu, 

Apartamenty Kornaje nie ponoszą odpowiedzialności. 

13. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie 

placu zabaw, a Apartamenty Kornaje  nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne tego 

skutki. 

14. Zakup pobytu w Apartamentach Kornaje jest traktowany, jako akceptacja warunków 

regulaminu Placu Zabaw. 

15. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub inne uwagi prosimy zgłaszać 

pod numer tel. +48 695 57 18 40. 

 

 

 



 
 
 

Regulamin Użycia Trampoliny 
 

 
 

 

1. Korzystanie z trampoliny przez dzieci dozwolone jest jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. 

2. Maksymalne obciążenie trampoliny nie może przekroczyć 80kg. 

3. ZABRANIA SIĘ korzystania z trampoliny przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie. 

Może to doprowadzić do niebezpiecznych wypadków. 

4. ZABRANIA SIĘ wykonywania przewrotów i salt. Lądowanie na głowie może prowadzić do 

uszkodzenia karku, złamania kręgosłupa nawet, gdy wykonywane jest ono na środku batutu. 

5. ZABRANIA SIĘ korzystania z trampoliny po zmroku. 

6. Trampolina nie jest zalecana dla dzieci poniżej 6 roku życia. 

7. Trampoliny nie poleca się do ćwiczeń akrobatycznych. 

8. Nadużywanie tej trampoliny może być niebezpieczne i prowadzić do poważnych uszkodzeń 

ciała. 

9. Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z trampoliny. Wszystkie 

ostrzeżenia i instrukcje użytkowania mają na celu promować bezpieczeństwo i prawidłowe 

użytkowanie tego urządzenia. 

10. Spokojnie wchodź i schodź z trampoliny. Nie należy zeskakiwać z trampoliny na ziemię. Nie 

używaj trampoliny, jako wyskoczni, nie skacz na trampolinę z innych obiektów. 

11. Unikaj zbyt mocnego wybijania się. Unikaj utraty równowagi.  

12. Skacz tylko na środku batutu (maty). 

13. Nie skacz celowo w siatkę, nie odbijaj się od niej celowo. Nie wieszaj się rękoma na 

ramionach trampoliny. 

14. Podczas korzystania z trampoliny ZABRANIA SIĘ spożywania posiłków, napojów, palenia 

papierosów lub żucia gumy. 

15. Korzystaj z trampoliny tylko wtedy, gdy batut jest suchy i trampolina jest odpowiednio 

oświetlona. 

16. Nie używaj trampoliny z innymi przedmiotami.  

17. Tylko do użytku przez lub pod nadzorem osoby dorosłej. 

18. Za negatywne skutki korzystania z trampoliny spowodowane naruszeniem regulaminu, 

Apartamenty Kornaje nie ponoszą odpowiedzialności. 

19. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie 

trampoliny, a Apartamenty Kornaje  nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne tego skutki. 



20. Zakup pobytu w Apartamentach Kornaje jest traktowany, jako akceptacja warunków 

regulaminu Użytkowania Trampoliny. 

21. Wszelkie zauważone uszkodzenia trampoliny lub inne uwagi prosimy zgłaszać pod numer tel. 

+48 695 57 18 40. 

 

 


