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Specjalny Regulamin OW POSEJNELE 

obowiązuje od 1.06.2020 
W trosce o bezpieczeństwo naszych gości i pracowników oraz mając na uwadze aktualną sytuację 

epidemiologiczną w kraju w OW Posejnele został wprowadzony niniejszy regulamin, który obowiązuje 

do odwołania. W sytuacji gdy niniejszy regulamin stanowi inaczej niż standardowy regulamin 

Ośrodka, stosuje się wykładnię Specjalnego Regulaminu. W pozostałych kwestiach obowiązują zapisy 

Regulaminu Standardowego. 

1. Podczas stanu epidemii Ośrodek wprowadził wszystkie zalecenia GIS, w tym m.in.:  

• reżim sanitarny w kuchni i natryskach, 

• wyposażenie wszystkich przestrzeni wspólnych w środki dezynfekcyjne, 

• regularną dezynfekcję miejsc noclegowych po wizycie gości.  

2. Do Ośrodka mogą przyjechać tylko osoby zdrowe, nie będące na kwarantannie, które osobiście 

potwierdzą to na piśmie (załącznik nr 1 do Specjalnego Regulaminu). 

3. Noszenie maseczki regulowane jest przez aktualne rozporządzenia Ministra Zdrowia/Rządu RP. Na dzień 

powstania tego Regulaminu, podczas poruszania się po Ośrodku oraz w miejscu zakwaterowania (domek, 

pokój) nie jest wymagane noszenie maseczki. 

4. Zachowanie dystansu regulowane jest przez aktualne rozporządzenia Ministra Zdrowia/Rządu RP. Na 

dzień powstania tego Regulaminu obowiązuje zachowanie minimum 2 m dystansu. Dotyczy to wszystkich 

miejsc wspólnych, m.in.: kąpieliska, pomostów, stołówki i natrysków. 

5. Na terenie Ośrodka mogą przebywać tylko osoby zameldowane, które otrzymały opaski pobytowe. 

Nie  przyjmujemy gości  z zewnątrz , nie wypożyczamy sprzętu osobom spoza ośrodka . Goście nie mogą 

także przyjmować na terenie ośrodka swoich znajomych z zewnątrz mieszkających poza ośrodkiem . 

6. Posiłki będą wydawane porcjami na stołówce według zaleceń GIS, z zachowaniem 2 m przestrzeni 

między stolikami. Stoły dla gości mają gołe blaty, które po każdym posiłku będą dezynfekowane (podobnie 

jak krzesła). Stoliki z obrusami nie będą do dyspozycji gości.  

7. Aktualne godziny wydawania posiłków dostępne są w recepcji. Wyżywienie będzie dostępne tylko dla 

gości rezerwujących posiłki przed przyjazdem lub w dniu zameldowania. 

8. Korzystanie z natrysków będzie możliwe pojedynczo (domkami) wg określonego reżimu sanitarnego. 

Każdy z Gości zobowiązany jest do korzystania ze środków dezynfekcyjnych znajdujących się przy wejściu. 

Po każdym użyciu kabina będzie podlegała dezynfekcji. Karta dezynfekcji będzie zawieszona na drzwiach. 

9. W recepcji może przebywać tylko jedna osoba.  

10. Rozliczenie Gości umawiane będzie telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. Płatność możliwa jest 

przelewem przed przyjazdem lub gotówką na miejscu. Uwaga: nie posiadamy terminala płatniczego. 

Przypominamy że fakturę Vat wystawiamy tylko  na osobę zameldowaną. Jeżeli faktura ma być na firmę  
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to i zaliczka także musi być na firmę. Chęć otrzymania faktury prosimy przy meldunku. Przy wyjeździe 

wystawienie faktury nie będzie już możliwe. 

11. Wszelkie usterki muszą być zgłaszane telefonicznie . Wizyta konserwatora zobowiązuje do dostosowania 

się do obowiązujących zaleceń sanitarnych (utrzymania odległości i/lub założenia maseczki).  

12. Goście podróżujący własnym samochodem, na czas rozpakowania się i pakowania, mogą podjechać 

w okolice domku (ale nie pod sam domek ). Maksymalny postój wynosi 30 minut. Po tym czasie samochód 

musi zostać wyprowadzony na parking zewnętrzny.  

13. Brama wjazdowa jest otwarta w godzinach 8-20. Przyjazd do Ośrodka przed godziną 8 i po godzinie 20 

prosimy potwierdzać telefonicznie. Przez całą dobę istnieje możliwość wejścia do Ośrodka przez furtkę z 

parkingu. 

14. Ze względów sanitarnych nie będziemy mogli udostępnić kubków, talerzy i sztućców poza posiłkami na 

stołówce. Prosimy o zaopatrzenie się w naczynia jednorazowe we własnym zakresie. 

15. Na dzień powstania tego Regulaminu budynek kawiarni, w tym sala TV pozostaje zamknięty dla Gości.  

16. Wypożyczalnia sprzętu działa w sposób standardowy. Sprzęt wynajmujemy na dzień lub cały pobyt. 

Przy pobycie z dziećmi wymagane jest podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności. Po każdym 

użytkowniku sprzęt będzie dezynfekowany. 

17. Właściciele psów proszeni są o przestrzeganie ogólnych zasad społecznych oraz wyprowadzanie psów 

na smyczy poza teren Ośrodka. Zabronione jest wypuszczanie psów, by biegały po terenie Ośrodka, plaży i 

pomostach bez opieki i kagańca.  

18. Kąpielisko jest niestrzeżone. Prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. 

19. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w domkach i na werandach sprzętu 

elektrycznego do gotowania i smażenia. Zakaz dotyczy także grilli elektrycznych oraz zwykłych. 

Dopuszczone jest używanie turystycznych mini kuchenek gazowych na kartusze gazowe na zewnątrz domku 

z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. 

20. Grill węglowy może być rozpalony przed domkiem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pozwolenie 

nie dotyczy okresu suszy i jest regulowane komunikatami Nadleśnictwa Pomorze. Prosimy nie wyrzucać 

węgla pod domek, tylko po wystygnięciu wsypać go do reklamówki i wrzucić do pojemników na śmiecie. 

21.Ogniska mogą być rozpalane tylko i wyłącznie przez obsługę Ośrodka. Będą one organizowane jako 

atrakcja  dla wszystkich Gości ośrodka raz lub dwa razy w tygodniu ( w zależności od pozwolenia z 

Nadleśnictwa Pomorze). Indywidualne rozpalenie ogniska przez Gości bez pozwolenia  skutkować będzie 

nałożeniem kary finansowej w wysokości 200 zł, którą dopiszemy do rachunku. 

22. Prosimy o zachowywanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego i normami funkcjonowania w 

przestrzeni publicznej, w tym o nie zakłócanie ciszy nocnej, nie słuchanie głośnej muzyki, nie używanie 

wulgaryzmów i powstrzymanie się od krzyków .  

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO ODPOCZYNKU Z DALA OD WIRUSÓW!  
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Załącznik nr 1 

do Specjalnego Regulaminu OW Posejnele 

 

OŚWIADCZENIE GOŚCIA 

 

Oświadczam, że:  

• zapoznałem się z Regulaminem Ośrodka oraz Specjalnym Regulaminem Ośrodka, 

• nie znajduję się obecnie na kwarantannie, 

• nie mam ogólnie znanych objawów zakażenia SARS-CoV-2, w tym m.in. gorączki, 

• nie mam potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 

W przypadku, gdyby podczas pobytu pojawiły się u mnie ogólnie znane symptomy choroby COVID-19, 

niezwłocznie poinformuję o tym Dyrektor OW Posejnele. 

 

 

 

…………………………………..     …………………………………….. 

data        czytelny podpis 


