
                                      
    

                                      

                                    Regulamin Obiektu
Ośrodek Agroturystyczny Wichrowe Wzgórze

Jesteśmy szczęśliwi mogąc gościć Państwa w naszym obiekcie. 
Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami 
obowiązującymi w Wichrowym Wzgórzu. Może to ułatwić 
Państwu pobyt.

Zakwaterowanie.
Naszych Gości zapraszamy od godz.16-tej. Doba hotelowa 
kończy się o godz. 10-tej.
Istnieje możliwość ( po uzgodnieniu z Wynajmującym ) 
przyjazdu przed i wyjazdu po obowiązujących porach . 
Dotyczy to głównie sytuacji , gdy nie ma np. następnej 
rezerwacji. Obowiązuje dopłata za każdą godzinę wg 
aktualnego cennika.
Formalności związane z meldunkiem oraz opłatę  za pobyt 
dokonuje się w dniu przyjazdu. Przy zawieraniu umowy 
należy okazać dokument tożsamości.

Informacje podstawowe.
Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku 
obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym oraz  do 
użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.



Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, które 
zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza 
powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 200zł 
(wymiana zamków).

W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w 
zajmowanych pomieszczeniach.

Gość jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane 
przez niego w  przedmiocie najmu, w tym w  wyposażeniu, 
sprzęcie  i jest zobowiązany do przywrócenia stanu 
poprzedniego własnym kosztem lub zapłaty odpowiedniego 
odszkodowania, w   cenach odtworzeniowych. Szkody powinny
być zgłaszane gospodarzowi.
Uszkodzenia uniemożliwiające przyjmowanie następnych 
Gości będą skutkowały obciążeniem za powstałe straty i 
utracone korzyści, jednak nie mniej niż 1600zł.

Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości 
( w tym za parkujące na terenie nieruchomości samochody ).

 Przy wychodzeniu z obiektu  prosimy obowiązkowo zamykać 
drzwi na klucz.

Obiekt jest wyposażony w system alarmowy i jest również 
monitorowany. W przypadku wzbudzenia alarmu przez Gości 
prosimy o pilny kontakt telefoniczny z gospodarzem w celu 
wyjaśnienia sytuacji i ewentualnego odwołania patrolu 
monitoringu. W innym przypadku Goście mogą ponieść koszty 
nieuzasadnionej interwencji patrolu.



Gość nie może przyjmować na nocleg w gospodarstwie 
agroturystycznym dodatkowych osób poza uzgodnionymi, 
traktując je jako swoich Gości.

Prosimy nie przestawiać łóżek, szaf w pokojach .

Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą 
odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

W naszym obiekcie istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu
pod groźbą kary umownej w wysokości 5000zł.

Zezwalamy na pobyt w naszym obiekcie zwierząt domowych 
Właściciele zobowiązani są do sprzątania nieczystości po 
swoim czworonogu.

Za użytkowany sprzęt turystyczny, np. kajak,łódź itp. oraz 
urządzenia siłowni zewnętrznej i wewnętrznej 
odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. Goście korzystają
z udostępnionego im sprzętu na własną odpowiedzialność po 
zapoznaniu się z instrukcją obsługi urządzenia ( jeśli taka 
występuje). Dzieci , i osoby niepełnoletnie korzystają z w/w 
urządzeń i sprzętu pod nadzorem osób dorosłych.

Obiekt Wichrowe Wzgórze zlokalizowany jest w samym sercu 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na terenach objętych 
programem Natura 2000, gdzie jeziora objęte są strefą ciszy 
(  zakaz użytkowania silników w sprzęcie wodnym , z 
wyjątkiem elektrycznych).



Mając powyższe na uwadze, a także fakt ,iż w sąsiednich 
nieruchomościach również odpoczywają Goście prosimy 
przestrzegać ogólnych zasad  współżycia społecznego .

Jezioro Lubowisko ( od strony siłowni zewnętrznej) jest 
jeziorem prywatnym. Goście mogą swobodnie z niego korzystać 
( kąpać się , pływać na sprzęcie wodnym) . W przypadku 
połowu ryb, należy ten fakt najpierw zgłosić obsłudze 
Wichrowego Wzgórza( najpóźniej w dniu przyjazdu) która 
pobierze dodatkową opłatę wg cennika właściciela jeziora. 

Jezioro Dąbrowskie ( od strony ogrodzenia ) jest dostępne dla 
gości którzy mogą swobodnie z niego korzystać ( kąpać się , 
pływać na sprzęcie wodnym) . W przypadku chęci połowu na 
tym jeziorze należy skontaktować się bezpośrednio z zarządcą 
jeziora w Gołubiu.

Goście korzystają z dostępu do wody ( jezior ) na własną  
odpowiedzialność i ryzyko. Do dyspozycji gości są dostępne 
kamizelki ratunkowe ( kapoki).

 Na terenie obiektu istnieje sieć WiFi .

Nazwa sieci:   Wichrowe Wzgorze

Hasło do sieci: Wichrowe Wzgorze

Prosimy nie dotykać urządzenia routera.

Goście mają przygotowane specjalne miejsce do rozpalania 
ogniska ( przy jeziorze Lubowisko ). Istnieje zakaz rozpalania 
ognisk w innych miejscach nieruchomości.



Grill ogrodowy wymaga typowego brykietu. Do rozpalania 
grilla nie należy używać drewna kominkowego.

Piec chlebowy jest dostępny dla gości. W przypadku braku 
wiedzy na temat jego obsługi prosimy pytać Gospodarza.

Sauna ogrodowa wraz z balią jest do dyspozycji gości za 
dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.. Prosimy nie 
wchodzić do sauny w obuwiu. Na wszelkie pytania związane 
z użytkowaniem sauny chętnie odpowie Gospodarz.

Goście korzystają z zamówionego i opłaconego przez nich 
drewna kominkowego. Uprasza się o nie wykorzystywanie 
leżącego na posesji pozostałego  drewna   kominkowego do 
rozpalania ognisk, grilla, itp. W przypadku  stosowania 
obowiązuje jednorazowa opłata 200zł.

Goście korzystający z usług Ośrodka Wichrowe Wzgórze 
zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego 
regulaminu,

Wynajmując obiekt Gość ,równocześnie oświadcza, że zapoznał
się z regulaminem pobytu w  Ośrodku Agroturystycznym 
Wichrowe Wzgórze  i akceptuje go w całości.

Niniejszy regulamin jest  załącznikiem do umowy najmu.
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