ZASADY KORZYSTANIA Z DOMKU MYSLIWSKIEGO W M. LEWICE 102
KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 2 „MUFLON” W GŁUBCZYCACH

1.DOBA w Domku Myśliwskim rozpoczyna się o godz. 14.00 pierwszego dnia
pobytu i kończy o godz. 12.00 w dniu ostatnim (wyjazdu).
2.WSZELKIE OPŁATY za pobyt, składane są z góry u Gospodarza Domu zgodnie
z cennikiem.
3.KLUCZE pobiera się i oddaje u Gospodarza Domu. Korzystając z nich
naleŜy zamykać dokładnie domek wychodząc lub wyjeŜdŜając. W czasie
dysponowania kluczami odpowiada się za udostępnione pomieszczenia a
GOSPODARZ nie odpowiada za kradzieŜ w pomieszczeniu do którego tylko
uŜytkownik posiada klucz.
4.Odbierając i oddając klucze dopilnować naleŜy podpisania oświadczenia
uŜytkownika( z ewentualnymi uwagami) oraz potwierdzenia przekazania
domku, pokoju, gospodarzowi.
5.UŜytkownicy znajdujący się na terenie domku myśliwskiego zobowiązani
są do przestrzegania porządku, nie zaśmiecania terenu i poszanowania
mienia znajdującego się na jego wyposaŜeniu .
6.Bez ograniczeń lecz przy zachowaniu reguł dobrego wychowania i zasad
współŜycia społecznego moŜna korzystać z dostępnych pomieszczeń domku,
pokoju i ich wyposaŜenia oraz terenu przyległego.
7.CIEPŁĄ WODĘ w dzień i wieczorem zapewnia działający piec elektryczny.
8.WODA pochodzi z wodociągów i nadaje się do picia. NaleŜy szanować wodę
uŜywając jej w niezbędnej ilości oraz dbając by nie wyciekała
niepotrzebnie z nie dokręconych kranów lub nieszczelnej spłuczki. O
wszelkich nieszczelnościach, wyciekach itp. naleŜy niezwłocznie
powiadomić gospodarza domu.
9.OGRZEWANIE zapewnia kominek usytuowany na parterze budynku oraz
grzejniki elektryczne.
10.OŚWIETLENIE naleŜy uŜywać oszczędnie i wyłączać w nieuŜywanych
pomieszczeniach oraz wychodząc z domku, pokoju.
12.ŚMIECI po wyselekcjonowaniu papieru, plastiku, szkła i metalu naleŜy
wrzucać do wydzielonych pojemników znajdujących się przed domkiem.
13.DREWNO do kominka moŜna uzyskać u gospodarza domku.
14.GOTOWANIE moŜliwe tylko na kuchni elektrycznej znajdującej się w
kuchni domku na parterze.
15.POŚCIEL (prześcieradła, poszewki, poszwy) przekazuje gospodarz.
Kołdry, poduszki są na wyposaŜeniu pokoju.
16.APTECZKA z podstawowym wyposaŜeniem znajduje się na parterze w

korytarzu. Gabinety oraz przychodnie lekarskie znajdują się w Branicach i
Głubczycach.
17.Do dyspozycji jest parking widoczny z domku, w bezpośrednim
sąsiedztwie domku.
18.Przebywanie PSÓW jest odpłatne. Psy mogą przebywać wyłącznie na
parterze domku w Ŝadnym wypadku w sypialni i niedopuszczalne jest ich
przebywanie na meblach. Za ewentualne uszkodzenia, pobrudzenia czy
konieczność dezynfekcji trzeba zapłacić. Za pobyt psa trzeba wnieść
dodatkową opłatę. Właściciel psa odpowiada za to, aby potrzeby
fizjologiczne zwierzę załatwiało wyłącznie poza terenem domku , a w razie
zanieczyszczenia terenu przyległego do domku przez zwierzę musi
natychmiast po nim posprzątać. JeŜeli właściciel zignoruje obowiązek
natychmiastowego posprzątania po swym pupilu, który zanieczyścił teren
wokół domku obowiązany jest zapłacić dodatkowa opłatę za usunięcie
kaŜdego z zanieczyszczeń odrębnie ( min.20zł) przez gospodarza.
19.Wszelkie uszkodzenia , awarie, zniszczenia, naleŜy zgłosić oddając
klucze lub bieŜąco gospodarzowi. JeŜeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek
zniszczenia i, uszkodzenia lub inne nieprawidłowości zaraz po przyjeździe
- naleŜy je zgłosić gospodarzowi w " Oświadczeniu UŜytkownika" , gdyŜ
inaczej zostaną one przypisane Wam- jako pozostawiającym je. Przejmując
domek/ pokój / przy wyjeździe gospodarz sprawdzi, czy pozostaje on w
stanie w jakim został przekazany. Nieobecność wyjeŜdŜającego przy
opuszczaniu i przyjmowaniu domku przez gospodarza powoduje uznanie uwag
przyjmującego za obowiązujące.
20.Szczególnie ostroŜnie naleŜy obchodzić się z ogniem, niedopałkami,
kominkiem i piecem elektrycznym. Palenie ognisk jest moŜliwe tylko w
miejscu wyznaczonym.
21.RaŜące naruszenie zasad określonych w regulaminie w szczególności
raŜące zakłócenie porządku lub zdewastowanie mienia domku uprawnia
gospodarza do usunięcia do usunięcia, bez zwrotu opłaconej kwoty za pobyt
i odszkodowania osób naruszających regulamin. Proszę o przestrzeganie
powyŜszych zasad by nie narazić się na przykrość, niewygody lub
niepotrzebne wydatki.
PowyŜsze zasady zostały opracowane przez Zarząd zgodnie z Uchwałą
Walnego Zgromadzenia Członków Koła z dnia 19-04-2009r.

