
REGULAMIN ROGASIOWEJ CHATKI 

 

1. Postępujemy zgodnie z aktualnymi wytycznymi krajowych instytucji 
odpowiedzialnych za ochronę zdrowia (Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo 
Zdrowia) i od samego początku przestrzegamy wymaganego reżimu sanitarnego 
spełniając wszystkie wymogi postawione obiektom hotelarskim. Personel naszego 
Ośrodka został przeszkolony zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych oraz posiada 
niezbędną wiedzę, by zadbać o bezpieczeństwo Gości.  
 
2. Goście przebywający w domku zwanym ,,Chatka Rogasiowa" proszeni są o 
przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.  
 
3. Do korzystania z domku uprawnione są osoby zameldowane z opłaconym 
pobytem. W domku może zamieszkiwać maksymalnie 6 osób dorosłych.  
 
4. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia 
następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.  
 
5. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie 
szybkie zgłaszanie zapotrzebowania w recepcji ośrodka, najpóźniej do godziny 10:00 
rano w dniu kończącego się pobytu. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia 
przedłużenia pobytu w przypadku rezerwacji domku przez innego najemcę lub w 
przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego Regulaminu. Przedłużenie 
doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. Szczegółowe informacje odnośnie 
opłat związanych z przedłużeniem pobytu udziela recepcja. 
 
6. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku w wysokości 30% należności i 
stanowi to równocześnie akceptację Regulaminu.  
 
7. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, 
zapoznania się z Regulaminem i podpisaniem umowy najmu Chatki.  
 
 
8. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek 
nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy 
rezerwacji.  
 
9. W domku znajduje się pościel i ręczniki na jeden okres wynajmu.  
 
10. Przed przyjęciem kolejnych Gości oraz podczas rutynowego sprzątania cały 
domek jest dezynfekowany z wszystkimi meblami, klamkami, armaturami, poręczami, 
pilotem tv i innymi urządzeniami.  
 
11. Domek zawiera następujące wyposażenie: Telewizor, pralka, lodówka, kuchenka 
indukcyjna, kominek, sauna fińska, deska do prasowania, czajnik elektryczny, 
komplet naczyń i sztućców, noże kuchenne, deki do krojenia, serwisy do kawy 2 szt., 
komplet szklanek, kubków szklanych, kieliszków, skóry owcze (4 szt.), poduszki jaśki 
- małe (4 szt.), poduszki duże (4 szt.), wałki do spania (4 szt.).  



 
12. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju 
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych 
powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania pobytu w 
Rogasiowej Chatce. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z 
zamknięciem drzwi i okiem w dniu wyjazdu. 
 
13. Domek jest zawsze przygotowany i czysty w dniu wynajęcia. Prosimy o oddanie domku 
w takim samym stanie technicznym jak w dniu przyjazdu. W przypadku spowodowania 
uszkodzenia wyposażenia, mienia Rogasiowej Chatki prosimy Gości o natychmiastowe 
poinformowanie recepcji, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za 
w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy/wymiany i musi być 
uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.  
 
14. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za 
wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.  
 
15. Za rzeczy pozostawione przez Gości w Rogasiowej Chatce ośrodek RyterSKI nie ponosi 
odpowiedzialności.  
 
16. Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem 
szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów.  
 
17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w 
Rogasiowej Chatce w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, 
biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła 
sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub 
unikatowym.  
 
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w 
Rogasiowej Chatce mogą zostać odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. 
W wypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na 
koszt właściciela przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na 
własność obiektu.  
 
19. Goście Rogasiowej Chatki mogą parkować swoje samochody tylko i wyłącznie na 
niestrzeżonym parkingu Ośrodka RyterSKI. RyterSKI nie ponosi odpowiedzialności za utratę, 
uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.  
 
20. Do Chatki Rogasiowej w sezonie zimowym można dostać się wyciągiem narciarskim w 
godzinach otwarcia stacji narciarskiej. W sezonie letnim do Chatki prowadzi szlak (ok. 30 min 
pieszej wędrówki od głównego budynku). RyterSKI dowozi bagaże do domku bezpłatnie od 
15:00 do 17:00 w dniu przyjazdu. Między godziną 17 a 20 wywóz bagaży możliwy jest za 
dodatkową opłatą w wysokości 80 zł – w tygodniu, oraz 100 zł w sobotę i niedzielę. Opłata 
obowiązuje każdorazowo zarówno przy wywożeniu i zwożeniu bagaży. 
Ośrodek Ryterski nie świadczy usług transportu ludzi do i z  Chatki. 
 
21. Wynajmujący Rogasiową Chatkę otrzymuje tylko jeden klucz od domku. Przy 
wymeldowaniu należy go zawsze zostawić w Recepcji. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50 
PLN.  
 
22. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony 
przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, 
kominek), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących 



powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest 
używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.  
 
23. W Rogasiowej Chatce obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i tytoniu.  
 
24. Prosimy o zapoznanie się, w którym miejscu w domku znajduje się gaśnica ppoż..  
 
25. Za dewastację Rogasiowej Chatki, nieuprawnione użycie gaśnicy i wynikłe z tego skutki 
użytkownicy domku będą obciążani dodatkowymi opłatami.  
 
26. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domku i jego wyposażeniu.  
 
27. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia Rogasiowej Chatki i terenu 
Ośrodka RyterSKI przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu.  
 
28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. 
 
 
 
 
 


