
REGULAMIN OBIEKTU WARMIŃSKA WINNICA 
 

 

 

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU 
 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz 
przebywania na terenie Warmińskiej Winnicy i jest integralną częścią umowy, 
do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki 
lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż 
zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie 
Warmińskiej Winnicy. 

 

§2 DOBA HOTELOWA 
 

1. Apartamenty, pokoje, domki wynajmowane są na doby. 
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego. 
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić personelowi jak 

najszybciej. Życzenie przedłużenia pobytu może być nie uwzględnione w 
przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (apartamentów, 
domków, pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego 
regulaminu. 

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK 
 

1. Gość nie może przekazywać pokoju, domku czy apartamentu osobom 
trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który dokonał opłaty. 

2. W obiekcie mogą przebywać osoby postronne tylko i wyłącznie za wiedzą i 
zgodą właściciela obiektu do godziny 21:00, bez prawa do bezpłatnego 
korzystania z atrakcji przewidzianych dla gości. 

3. Zaproszone osoby przez gości zobowiązane są do zapłaty za korzystanie z 
atrakcji zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, 
opłata za daną dobę hotelową nie jest zwracana. 

5. Gość zostanie obciążony 50% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku 
odwołania rezerwacji po jej dokonaniu. 

6. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku 
odwołania w ciągu 7 dni przed przyjazdem. 



§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 
 

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod 
stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą 
odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku 
działania dzieci. 

2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć 
telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej oraz 
sprawdzić zamknięcie drzwi. 

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie 
bez wiedzy i uzgodnienia tego z właścicielem obiektu grzałek, żelazek 
elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia 
apartamentu, pokoju czy domku. 

4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju 
uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, 
powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 

5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić 
świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do 
niezwłocznego zastosowania się do żądań, uregulowania należności za 
dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do 
opuszczenia obiektu. 

 
6. Na terenie obiektu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz 

palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. 
 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU 
 

1. Gość powinien zawiadomić personel o wystąpieniu szkody 
niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

2. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów 
wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową 
lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie 
do depozytu. 

3. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów 
o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających 
bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można 
umieścić w depozycie. 

4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu 
lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim 
pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te 
zostały zaparkowane na parkingu na terenie obiektu czy poza jego 
terenem. 

 

§6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH 
 

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju, domku czy 
apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany 
przez Gościa adres na jego koszt. 

2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych 
rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez 



okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na 
własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 12 godzin 



§7 CISZA NOCNA 
 

1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. 
Zachowanie gościa poza godzinami ciszy nocnej także nie powinno zakłócać 
spokojnego pobytu innych gości. 

 
§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

1. Ośrodek wypoczynkowy świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez 
dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych, takich jak 
codzienna wymiana ręczników itp. 

2. W pokojach, domkach, apartamentach nie można przechowywać 
ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, 
wybuchowych i iluminacyjnych. 

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej. 
4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania 

nieprzyjemnych zapachów ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą 
czy irytują pozostałych Gości obiektu. 

5. Zabrania się organizowania imprez na terenie Warmińskiej Winnicy bez 
wcześniejszego uzgodnienia z gospodarzem obiektu. W przypadku 
zorganizowania imprezy Warmińska Winnica obciąży gościa karą wysokości 
1000,00 złotych. 

6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Willa Warmińska oraz Warmińska 
Winnica dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, 
korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. 
Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady korzystania z łowiska 
„Warmińska Winnica” 

 

Warunkiem wstępu na łowisko i wędkowania jest: 
 

 

Wcześniejsze zapoznanie się z zasadami łowiska oraz wykupienie zezwolenia na 
wędkowanie u pracownika obsługi lub właściciela łowiska: 
 

1. Wędkarze – 10 zł za wejście na łowisko (czas pobytu - do 12 godzin) 
 

2. Goście „Warmińskiej Winnicy” – GRATIS 
 

W Warmińskiej Winnicy istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do łowienia ryb 
w cenie 15zł. 
 

1. 
 

Na łowisku mogą przebywać tylko osoby z wykupionym zezwoleniem. 
 

Z osobą wędkującą może przebywać osoba towarzysząca oraz dzieci 
(niewędkujące). 
 



Osoby towarzyszące wnoszą opłatę za korzystanie z urządzeń rekreacyjnych na 
terenie "Warmińskiej Winnicy" (10 zł osoba dorosła, 5 zł dziecko). 



Nie pobieramy opłat za parking niestrzeżony. 
 

2. 
 

Wędkarze w ramach wykupionego zezwolenia oraz goście "Warmińskiej Winnicy" 
zobowiązani są do uiszczenia opłaty za złowione ryby wg następującego cennika: 
 

 

1. karp - 12 zł/kg 
 

2. lin - 15 zł/kg 
 

3. karaś - 8 zł/kg 
 

4. amur - 15zł/kg 
 

5. jaź - 15zł/kg 
 

Gatunki pozostałe - po ich złowieniu należy ostrożnie je odhaczyć i natychmiast 
wypuścić, gdyż są one w ilości zapewniającej właściwy ekosystem oraz w celach 
ozdobnych. 
 

Powyższe zasady obowiązują również w wędkowaniu podlodowym. 
 

3. 
 

Wszystkie złowione ryby należy zgłosić i okazać opiekunowi łowiska po zakończeniu 
połowu. Zabronione jest oprawianie ryb na łowisku. 
 

 

 

 

4. 
 

Wędkujący zobowiązany jest do: 
 

3. Utrzymywania łowiska w czystości w trakcie i po zakończeniu wędkowania; 
 

4. Dbałości o dobrą kondycję złowionych ryb, a w szczególności tych, których nie 
mamy zamiaru kupić; 

 
5. Oddania stanowiska i wypożyczonego sprzętu pracownikowi „Warmińskiej 

Winnicy" do kontroli; 
 

6. Posiadania na wyposażeniu podbieraka, siatki do przechowywania ryb lub 
specjalnego worka na ryby; 

 
7. Posiadania haczyków bez zadziorowych przez wędkarzy nie zabierających ryb 

z łowiska. 
 

Mile widziana są środki do dezynfekcji ran po haczyku. 
 

5. 
 

Wędkujący nie może: 



 

4. Kąpać się w stawach; 



5. Przetrzymywać złowionych ryb, które nie będą kupione przez wędkarza; 
 

6. Łowić na kotwiczki. 
 

Za nieprzestrzeganie powyższych zasad przewidujemy następujące sankcje: 
 

 

1. zwrócenie uwagi wędkującemu; 
 

2. w drastycznych przypadkach, wędkarz proszony będzie o opuszczenie 
łowiska. 

 

POZOSTAŁE USTALENIA: 
 

Wędkarz, który wykupił pozwolenie odpowiada za osoby mu 
towarzyszące w zakresie przestrzegania ww. zasad. 
 

 

 

 

 

Życzymy udanych połowów, a te największe umieścimy w 
księdze  rekordów! 

 

 

 

Gospodarz: 
 

Warmińskiej Winnicy 


