Nadleśnictwo Gryfice
Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „Bażyna”
WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK
SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY BAŻYNA W POGORZELICY
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PRZYJĘCIE REZERWACJI PRZEZ OŚRODEK może nastąpić po zgłoszeniu
telefonicznym, mailowym lub tradycyjna pocztą.
Stronami umowy/przyjęcia rezerwacji/ jest
- Gość
- Nadleśnictwo Gryfice, Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Bażyna w Pogorzelicy,
Wojska Polskiego 15, 72-351 Pogorzelica
W momencie dokonania rezerwacji, Gość składa wolę zawarcia umowy o świadczenie
usługi hotelowej /noclegowej, gastronomicznej, uzupełniającej/
Ośrodek w oparciu o otrzymane dane potwierdza pisemnie złożoną przez Gościa
deklarację skorzystania z usług ośrodka i potwierdza formalnie rezerwację.
W potwierdzeniu rezerwacji Ośrodek określa: dane Gościa (imię i nazwisko, inne), termin
pobytu, cenę usługi oraz świadczenia objęte ceną wraz z wysokością zadatku oraz
termin wpłaty zadatku.
Potwierdzeniem przyjęcia przez Gościa warunków umowy jest dokonanie wpłaty zadatku
w wyznaczonym terminie.
PRZEDPŁATY za pobyt należy dokonać przelewem na podany niżej numer rachunku
bankowego:
Nadleśnictwo Gryfice, Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice,
Bank BGŻ BNP Paribas SA O/ Gryfice
Dla płatności krajowych:
Nr rachunku: 06 2030 0045 1110 0000 0262 4720
Dla płatności zagranicznych:
Nr rachunku: PL 06 2030 0045 1110 0000 0262 4720

SWIFT: GOPZPLPW
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ZAPŁATA ZA POBYT. Gość zobowiązany jest uregulować należność za pobyt najpóźniej
w dniu następnym po dniu przyjazdu, bez względu na dokonaną przedpłatę.
Świadczenie usług na rzecz Zamawiających (dot. Imprez zorganizowanych) odbywa się
na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Ośrodkiem a Zamawiającym.
W uzasadnionych przypadkach (w odniesieniu do jednostek Lasów Państwowych,
związków zawodowych, jednostek służb mundurowych i innych organizacji związanych
z Lasami Państwowymi) Ośrodek może odstąpić od żądanej przedpłaty.

II.CENNIK ORAZ POZOSTAŁE OPŁATY
1.
2.
3.
4.

Wysokość opłat za pobyt i inne usługi Ośrodka określa obowiązujący cennik ustalony
Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice.
Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany cen. W przypadku zmiany cennika, potwierdzone
dotychczas ceny za zarezerwowane usługi nie ulegają zmianie.
Gość zobowiązany jest do uiszczenia obowiązkowej opłaty miejscowej na rzecz Gminy
Rewal. Wysokość opłaty reguluje Uchwała Gminy Rewal.
W przypadku imprez zorganizowanych, gdy jest to uzasadnione rodzajem imprezy,
Ośrodek może wprowadzić dodatkowe opłaty z tytułu wniesienia własnych napoi
alkoholowych oraz przedłużenia posiłków ponad czas przewidziany w programie
imprezy. Wysokość opłat i zasady ich naliczania określa umowa zawarta pomiędzy
Ośrodkiem a Zamawiającym.

III. WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI.
1.

Brak wpłaty zadatku zgodnie z otrzymanym potwierdzeniem rezerwacji powoduje

Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy „Bażyna”, Wojska Polskiego 15, 72-351 Pogorzelica
tel.: +48 91 3863 109, e-mail: osw.pogorzelica@szczecin.lasy.gov.pl
www.pogorzelica.szczecin.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Gryfice
Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „Bażyna”

2.

3.

automatyczne anulowanie rezerwacji.
W przypadku braku możliwości przyjazdu w pierwotnie wyznaczonym terminie wpłacony
zadatek
A. przepada całkowicie w przypadku anulacji rezerwacji na 14 dni przed planowanym
rozpoczęciem pobytu lub
B. w przypadku anulacji w terminie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia planowanego
pobytu, może być wykorzystany w innym terminie (w danym roku kalendarzowym),
ustalonym z biurem Ośrodka.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po rozpoczęciu pobytu, Ośrodek dokona
zwrotu wpłaconych kwot według następujących zasad.:
- do 5 dni – zwrot 30% wartości za okres objęty rezygnacją,
- powyżej 5 dni – zwrot 50% wartości za okres objęty rezygnacją.

4.

"Pakiet" stanowi pobyt w cenie promocyjnej (oferta specjalna), którego nie można
skracać i w ramach którego nie można rezygnować z wyżywienia.

5.

Warunki rezygnacji z usług dla imprez zorganizowanych określa umowa zawarta
pomiędzy Ośrodkiem a Zamawiającym.
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