Правила проживання у гостинному дворі Forest Camp
Поселення після 14.00, виселення до 11.00
Споживач зобов’язаний:










Заповнити анкету проживаючого та оплатити повну вартість перебування
безпосередньо перед поселенням
Дотримуватись порядку, викидати сміття (в т.ч. недопалки) у спеціально відведених
місцях
Забезпечити нагляд дорослих за дітьми на всій території гостинного двору (особливо
в зоні басейну та мангалу; на балконах, в лісі тощо)
Дбайливо ставитись до майна і в разі нанесення матеріальних збитків –
відшкодувати їх в повному обсязі
Не вчиняти дій, що порушують спокій та заважають іншим. Режим тиші на базі
відпочинку з 23.00 до 8.00 (заборонена музика та шум)
Дотримуватись правил пожежної безпеки
Не допускати сторонніх осіб на територію гостинного двору без відома та згоди
адміністрації
При виході з будинку: закрити водопровідні крани, вікна та двері, вимкнути світло та
інші електроприлади
Користуватись мангалом під наглядом відповідальної за це особи

Забороняється:













Курити кальяни
Користуватись піротехнікою та феєрверками на території бази відпочинку
Користуватись власними електроприладами і включати готельні обігрівачі без
дозволу адміністрації
Самостійно розпалювати камін та сауну
Викидати сміття та інші предмети через балкон та вікна
Палити всередині будинку та місцях, не передбачених для цього
Справляти нужду поза санвузлами
Переставляти та виносити меблі
Порушувати загальноприйняті норми поведінки, в тому числі перебувати на
території гостинного двору під дією наркотичних засобів
Проявляти агресію або дії, які загрожують безпеці здоров’я або майна інших осіб
Порушувати тишу з 23.00 до 8.00, користуватись басейном з 21.00 до 08.00
Розпалювати мангал без дозволу адміністрації

! Басейн функціонує у літню пору року. Він спільний на три будинки, тому на купання
відпочиваючих в кожному будинку виділяється 4 години в день. Додатковий час купання
оплачується окремо. Вартість сауни - 350 грн/год !
Гостинний двір не несе відповідальності за збереження особистих речей та майна
відпочиваючих. Споживач зобов’язаний дотримуватись вищезазначених правил
проживання у гостинному дворі Forest Camp та Правил пожежної безпеки. В разі їх
порушення адміністрація має право виселити відпочиваючих без повернення коштів.

Правила пожежної безпеки
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 користуватись
власними
електроприладами
та
електронагрівачами
(кавоварками,
прасками,
кип’ятильниками, фенами тощо)
 запалювати піротехніку та феєрверки
 курити кальяни
 курити всередині будинку та поза спеціально
відведеними для цього місцями
 кидати недопалки
 накривати обігрівачі рушниками та іншими речами
 самостійно включати обігрівачі, розпалювати камін та
мангал
 зберігати пожежонебезпечні речовини та матеріали
 виходячи з будинку, залишати ввімкненими телевізори,
кондиціонери, обігрівачі, плити, світло

При виникненні пожежі телефонувати

101 та
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101
Правила користування мангалом
1. Перед використанням мангалу ознайомитись із інструктажем адміністрації
та дотримуватись правил користування вогнем
2. Не дозволяється перебування дітей на території біля мангалу під час
використання відкритого вогню
3. Заборонено розпалювати вугілля і дрова бензином, гасом, дизельним
паливом, або горючими рідинами
4. Заборонено викидати потухле вугілля із мангалу без узгодження з
адміністрацією
5. Заборонено розпалювати надто велике вогнище, більше ніж це
передбачено розміром та конструкцією мангалу
6. Заборонено користуватись привезеними з собою мангалами чи розводити
вогнище у будь-якому місці, окрім зони мангалу комплексу
7. При сильному вітрі відпочиваючі зобов’язані погасити вогнище поки
адміністрація не дозволить розвести вогнище знову
8. Після приготування їжі відпочиваючі повинні прибрати мангальну зону від
залишків продуктів, помити посуд та повернути шампури чи будь-яке інше
позичене приладдя та посуд адміністрації у чистому вигляді

Вживайте, будь ласка, всіх заходів для запобігання виникнення будьяких надзвичайних ситуацій, що можуть нести шкоду здоров’ю
людей чи знищенню майна комплексу. При будь-якій надзвичайній
ситуації слід негайно сповістити адміністрацію.
При виникненні питань щодо якогось із пунктів даних правил
відпочиваючі повинні консультуватись із адміністрацією.
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