
REGULAMIN  

 CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA , TARASKA 19A, 26-337 ALEKSANDRÓW 

 

Niniejszy Regulamin został opracowany z myślą zapewnieniu bezpiecznego i  przyjemnego pobytu 

dla wszystkich osób przebywających w Ośrodku. 

 

1. Goście korzystający z usług Ośrodka oraz inne osoby przebywające na jego terenie 

zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i 

przeciwpożarowych. 

2. Obowiązuje zakaz używania otwartego ognia (m.in. świeczek, kadzideł) w pokojach. 

3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do dbałości o czystość w pokojach 

oraz na terenie całego Ośrodka. Zabrania się wyrzucania śmieci i odpadków poza 

wyznaczonymi do tego miejscami. 

4. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz napojów w otwartych naczyniach do pokoi oraz sal 

warsztatowych. 

5. Prowadzący Ośrodek nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem 

nieprzestrzegania Regulaminu przez osoby przebywające na terenie Ośrodka. 

6. Osoba przebywająca na terenie Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za 

wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń 

technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub winy osób będących pod jej opieką. 

7. W pokojach obowiązuje zmiana obuwia, do sal warsztatowych wchodzimy bez butów. 

8. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00, z wyjątkiem 

imprez wcześniej zapowiedzianych i uzgodnionych z dyrekcją Ośrodka. 

9. Po przyjeździe do Ośrodka należy niezwłocznie zgłosić się do recepcji celem dokonania 

meldunku oraz zapłaty za cały okres pobytu, zgodnie z dokonaną rezerwacją. 

10. Osoby przebywające w Ośrodku otrzymują jeden klucz na pokój, za pobraniem kaucji w 

wysokości 10 zł. 

11. Rzeczy cenne prosimy oddawać do depozytu znajdującego się w biurze Ośrodka. Ośrodek 

nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie rzeczy nie oddanych do depozytu. 

12. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub po zakończeniu pobytu Ośrodek nie ponosi 

odpowiedzialności. 

13. W Ośrodku nie spożywa się mięsa, ryb oraz jaj. 

14. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz: 

- palenia wyrobów tytoniowych, również e-papierosów, 

- zażywania jakichkolwiek środków odurzających, 

- spożywania  napojów alkoholowych, 

- przebywania na terenie Ośrodka pod wpływem alkoholu, środków odurzających 

oraz innych substancji ograniczających właściwe i racjonalne postrzeganie 

rzeczywistości. 

15. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18  dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które 

ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich zachowanie na terenie całego Ośrodka. 

16. Nie zezwala się na pobyt zwierząt w Ośrodku. 

17. Osoby, które pomimo zwrócenia im uwagi przez personel Ośrodka, będą naruszały zasady 

niniejszego Regulaminu, zobowiązane zostaną do opuszczenia Ośrodka bez prawa 

otrzymania zwrotu uiszczonej przez nich ceny za pozostały pobyt i innych poniesionych 

kosztów. 

18. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do 

tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. 

Ponadto wszystkich przebywających w ośrodku prosi się o wzajemny szacunek oraz życzliwość.  

        
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Art of Living w dniu 11/04/2018 r. i obowiązuje od dnia 

zatwierdzenia. 


