REGULAMIN

Szanowni Państwo!
Serdecznie witamy w Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek. Niniejszy regulamin ma służyć
zapewnieniu bezpieczeństwa naszym Gościom. Osoby przebywające na terenie Centrum są
zobowiązane są do jego przestrzegania.

1. Wstęp na teren Centrum jest dozwolony w godzinach jego otwarcia po wykupieniu biletu zgodnie
z obowiązującym cennikiem.
2. Osoby zameldowane w Centrum zwolnione są z opłaty za wstęp na teren ośrodka.
3. Osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są do zachowywania się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegania obowiązujących na terenie
Ośrodka regulaminów.
4. Dzieci do lat 12 powinny przebywać na terenie Centrum pod opieką osób dorosłych.
5. Parkowanie samochodów jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych lub
wskazanych przez obsługę.
6. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w środkach transportu.
7. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Centrum oraz jazdy samochodem po ścieżkach
spacerowych.
8. Zabrania się rozpalania ognisk i grilli na terenie Centrum.
9. Zabrania się zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Centrum.
10. Na terenie Centrum obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
11. Osoby niszczące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.
12. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00. Podczas ciszy nocnej Goście
korzystający z usług Centrum mają obowiązek zachowania, które nie zakłóca pobytu innych
Gości.
13. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin obowiązywania ciszy nocnej, wprowadzania
ograniczeń w korzystaniu z oferowanych atrakcji oraz zamknięcia ośrodka w przypadku
organizacji imprez.
14. Skargi i wnioski można składać kierownikowi Centrum. Książka skarg i wniosków znajduje się w
recepcji.
15. Personel Centrum służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji pod numerem Tel.
14 615 27 00.
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