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REGULAMIN 

 

Witamy Państwa w Ośrodku „Osada Chochołów”. Regulamin został opracowany dla zapewnienia przyjemnego i 

bezpiecznego  pobytu naszych Gości. 

 

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji oraz określa zasady pobytu na terenie Osady 
Chochołów. 

Dokonanie rezerwacji  jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 
Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Osady Chochołów w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do 

dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 

Wykonanie usługi polega na przekazaniu domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego 

kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń. W przypadku rozbieżności 
ze stanem faktycznym należy niezwłocznie przekazać zastrzeżenia osobie przekazującej klucze.   

Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu Osady Chochołów. 

Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego. 

Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków 
odurzających lub które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. 

Z chwilą przejęcia domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do 

użytkowania. 

Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem opłaty w wysokości 100 zł. Zabrania się udostępniania kluczy od 
domku osobom niezameldowanym w Osadzie Chochołów. 

W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18  w Osadzie Chochołów dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które biorą 

całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych 
czynów za zaistniałe sytuacje na terenie całej Osady Chochołów, a przede wszystkim placu zabaw. 

Osoby nie zakwaterowane w Osadzie Chochołów, a przebywające w nim po godz. 22.00 powinny zakończyć wizytę lub 

za zgodą pracownika ośrodka dokonać formalności meldunkowych i dokonać opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem. 
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Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. 

Osada Chochołów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domkach lub przedmioty wartościowe i 

środki pieniężne. 

W domkach zabrania się w szczególności: korzystanie z własnych urządzeń elektrycznych ( kuchenki, piecyki, grille 
elektryczne itp. ) oraz butli gazowych poza stanowiącymi wyposażenie domku, wynoszenia przedmiotów stanowiących 

wyposażenie domku, pozostawiania bez nadzoru urządzeń elektrycznych w trakcie ich użytkowania, chodzenia w 
butach narciarskich. 

Przebywanie na terenie Osady Chochołów zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 

własnemu, innych Gości oraz mieniu Osady Chochołów. 

Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek 
imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych. 

Osoby zakłócające spokój i porządek w Osadzie Chochołów lub nieprzestrzegające regulaminu, a także korzystające z 

powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Osadzie Chochołów mogą być obciążone finansowo i 

usunięte z niego bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich roszczeń. 

Zabrania się rozpalania grilla lub ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, 

lampionów szczęścia, petard itp. bez wcześniejszego uzgodnienia z personelem Osady Chochołów. 

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 należy sporządzić 
protokół zniszczeń. 

Osada Chochołów nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od  niego niezależnych, np. pogodowych, 

przerw w dostawie prądu, wody, programów tv itp. 

Parking na terenie ośrodka jest parkingiem bezpłatnym niestrzeżonym. Osada Chochołów nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie pojazdów i mienia w nich zostawionych. 

W okresie zimowym oraz trudnych warunków atmosferycznych ( duże opady śniegu, gołoledź, oblodzenie podjazdu 

do Osady Chochołów ) ze względu na bezpieczeństwo wyjazdu zaleca się parkowanie na parkingu przy recepcji . 

Po zakończeniu pobytu Goście zobowiązani są do przekazania osobie upoważnionej posprzątanego domku i rozliczenia 
się z jego wyposażenia. 

Goście korzystający z usług Osady Chochołów zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego 

Regulaminu ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

Zezwolenie na pobyt zwierząt w Osadzie Chochołów możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody 

podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez pracownika Osady 

Chochołów z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową dopłatą. Właściciele zobowiązani są do posiadania 
aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Osady 

Chochołów. 

W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery: 881 331 236, 881 331 448 

Służymy Państwu wszelką pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Życzymy miłego i udanego wypoczynku. 
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