
[REGULAMIN: OŚRODEK WYPOCZYNKOWO - 

REKREACYJNY RANCZO MIKOŁAJKI] 
 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

 

1. Na terenie ośrodka wypoczynkowo - rekreacyjnego RANCZO MIKOŁAJKI, zwanego dalej 

Ośrodkiem, mają prawo przebywać osoby, które zarezerwowały i opłaciły pobyt w Ośrodku. Osoby 

nie zameldowane na pobyt w Ośrodku nie mogą przebywać na jego terenie, bez zgody recepcji 

Ośrodka. 
 
Goście osób najmujących domki letniskowe proszeni są o opuszczenie ośrodka do godziny 23.00. 

Ewentualny dłuższy pobyt proszę zgłaszać SMS na 537 789 409. W przypadku stwierdzenia noclegu 

w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana. 
 
2. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu. 
 
3. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się do przestrzegania: 
 
a) Postanowień niniejszego regulaminu, 
 
b) Przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, 
 
c) Warunków rezerwacji | anulacji pobytu będących integralną częścią niniejszego regulaminu. 
 
4. Na terenie ośrodka zabronione jest: 
 
a) Zakłócanie spokoju i wypoczynku innych wczasowiczów, 
 
b) Palenie ognisk, 
 
c) Nieprzyzwoite, wulgarne zachowania, 
 
d) Zabrania się wystawiania mebli poza obręb tarasu domku 
 
e) Zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka, 
 
f) Podłączenie piecyków elektrycznych i innych dużych elektro urządzeń w domkach bez zgody 

pracowników recepcji, 
 
g) Mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka, 
 
h) Rozbijania namiotów i postawienia przyczep campingowych na terenie ośrodka bez uprzedniej 

zgody personelu 
 
i) Wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów i 

substancji o nieprzyjemnym zapachu, 



j) Nie dopuszcza się rozpalania grilla na drewnianym tarasie lub w jego najbliższej okolicy. 
 

5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości 

Ośrodka zasad oraz zarządzeń zawartych w niniejszym regulaminie. 
 
6. Cena usług noclegowych oraz dodatkowych usług turystyki i rekreacji indywidualnej, świadczonych 

przez RANCZO MIKOŁAJKI nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług turystyki i rekreacji indywidualnej 

Wynajmujący korzystają na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienie, w tym 

szkody spowodowane na zdrowiu i mieniu osób trzecich odpowiada Wynajmujący Ośrodka nie 

odpowiada za zgubienie oraz kradzież rzeczy pozostawionych bez nadzoru lub zabezpieczenia przez 

Wynajmującego. Przed przyjazdem, rekomendujemy wykupić odpowiednie ubezpieczenie obejmujące 

swoim zakresem podróż oraz pobyt w Ośrodku 
 
7. Osoby trzecie mogą być wprowadzone na teren Ośrodka wyłącznie przez osoby zameldowane na 

pobyt w Ośrodku i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu personelowi Ośrodka I otrzymaniu zgody na 

taką wizytę. Gość Ośrodka ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, zaniechania 

czy nieprawidłowości wynikające ze składanych mu wizyt! 
 
8. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych I 

reklamowych, bez zgody kierownictwa Ośrodka. 
 
9. Ośrodek nie zezwala Gościom Ośrodka na organizację na trenie Ośrodka, we własnym zakresie, 

imprez masowych, z wyjątkiem Imprez uprzednio uzgodnionych z kierownictwem Ośrodka. 
 

10.. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w budynku gospodarczym ( garażu blaszanym). 
 

11. Gość Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dn. maja 2018 (DzU. z 2018 r. poz. 1000) przez zarządcę Ośrodka, Firma NAJzz 

(zwana dalej „Firmą”) prowadzona przez spółkę NAJzz Sp. z o.o. z siedzibą w 00-687 Warszawa pod 

adresem: Wspólna 63B/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr NIP 7011080762; KRS 0000961767, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez Marcin Suchecki – Prezes 

Zarządu zwaną dalej Wykonawcą, RANCZO MIKOŁAJKI, 13-306 Mikołajki 6 / 78, dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość ma prawo wglądu do Swoich danych 

osobowych oraz ich korygowania. 
 
12. Osobom trzecim Ośrodek nie udziela żadnych Informacji o danych osobowych zameldowanych 

Gości. 

 
 

 

ZASADY WYNAJMU I ZAKWATEROWANIA ORAZ ANULACJI POBYTU 
 
 

 

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń 

wymaganych w skategoryzowanych obiektach hotelowych i jest otwarty przez cały rok kalendarzowy. 
 
2. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka w domkach letniskowych zgodnie z 

obowiązującym cennikiem oraz Warunkami rezerwacji | anulacji pobytu. 



 
3. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez pracownika 

RANCZO MIKOŁAJKI. Personel Ośrodka w obecności Gościa sprawdzi też stan techniczny i 

wyposażenie wszystkich pomieszczeń. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się 

zobowiązany jest odebrać domek letniskowy, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i 

pozostałe urządzenia znajdujące się w domku letniskowego. Uwagi, co do uszkodzeń, zniszczeń 

należy zgłosić niezwłocznie do personelu. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich 

uszkodzeń do końca dnia tj. do godz. 18:00 po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma 

zastrzeżeń, co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z 

zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie. 
 

4. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco 

pracownikom recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora. 
 
5. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać 

bezpośrednio pracownikom recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje 

będą rozstrzygane na bieżąco. 
 
6. Domki letniskowe wynajmowane są na minimum 3 doby hotelowe. 
 
7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300zł. Kaucja zwracana jest w dniu 

wyjazdu po odebraniu domku przez personel. Jeśli zniszczenia powstałe w wyniku pobytu Gościa 

przewyższają kwotę pobranej kaucji, zostanie naliczona kwota dodatkowa na pokrycie kosztów 

zniszczeń. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kaucji zwrotnej bez 

podania przyczyny. 
 
8. W dniu zakwaterowania użytkownik zobowiązany jest dokonać opłaty klimatycznej za wszystkie 

osoby zakwaterowane w wynajętym domku. Opłatę klimatyczna w wysokości 10pln/ osoba per 

pobyt przyjmuje personel Obiektu. 
 
9. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 14:00, a kończy się o godz. 11:00 dnia następnego. 
 
10. W przypadku chęci przedłużenia pobytu w Ośrodku w dniu zakończenia pobytu (dotyczy sytuacji 

kiedy, kolejna doba hotelowa w danym obiekcie noclegowym nie jest zarezerwowana przez nowych 

Gości), goście są zobowiązani uzgodnić to z personelem Ośrodka najpóźniej w dniu poprzedzającym 

zakończenie pobytu oraz wnieść dodatkową opłatę jak poniżej: 
 

a) opuszczenie domku w godzinach 11:00 — 14:00 - dodatkowa opłata wynosi 30% ceny za kolejną 

dobę pobytu. 
 
b) opuszczenie domku w godzinach 14:00 - 18:00 dodatkowa opłata wynosi 50% ceny za kolejną 

dobę pobytu. 
 
c) opuszczenie domku po godzinie 18:00 dodatkowa opłata wynosi 100% ceny za kolejną dobę 

pobytu. 
 

11. W przypadku zgubienia klucza, wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 

100zł 

12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie RANCZO 

MIKOŁAJKI. 



13. Wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem pobytu, zameldowaniem i wniesieniem należnych 

opłat dokonywane są u personelu Ośrodka. 
 

14.Przyjazdy i wyjazdy w godzinach, kiedy na Ośrodku nie ma personelu, należy to uzgodnić 

indywidualnie z właścicielem Ośrodka, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Personel 

dostępny jest dla Państwa codziennie w godzinach 11:00 – 15:00. W pozostałych godzinach w razie 

zapytań prosimy o kontakt telefoniczny (537 789 409). W przypadku braku możliwości dotarcia na 

zadeklarowaną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego 

powiadomienia telefonicznie (kontakt 537 789 409) osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. 
 

15. Wszyscy Goście wjeżdżający na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych lub 

innych usług, zobowiązani są do dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu 

tożsamości niezwłocznie po wjechaniu na teren Ośrodka, 
 
16. Płatności za pobyt w Ośrodku oraz inne świadczone przez Ośrodek usługi dokonuje się z góry za 

cały zarezerwowany okres pobytu, pomniejszony o kwotę wpłaconego zadatku. W przypadku 

nagłego wyjazdu lub skrócenia pobytu, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłaty za niewykorzystany 

okres pobytu. Pozostałe przypadki, jak również przypadki “siły wyższej” tj. kataklizmy, epidemie, 

trzęsienia ziemi, powódź będą rozpatrywane na bieżąco przez Właściciela ośrodka. 
 
17. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana wpłata zadatku do 48h od dnia 

złożenia rezerwacji. 
 

Jeżeli grupa rezerwuje 2;3 domki zadatek winien być wpłacony w poniższej kwocie za każdy domek z 

osobna: 
 

3-4 noce: wysokość wpłaty równowartości 1 nocy per domek 
 

5-7 noce: wysokość wpłaty równowartości 2 nocy per domek 
 

8++ noce: wysokość wpłaty równowartości 3 nocy per domek 
 

Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez Gościa, w 

przypadku odwołania przyjazdu w okresie 14 dni przed planowanym przyjazdem. 
 

18. Dodatkowe opłaty występują: 
 

* za zwierzęta mające przebywać na terenie Ośrodka, 
 
* za wynajem poszczególnego sprzętu tj. przejazd samochodem offroadowym. 
 

19. Jakakolwiek zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy 

wyjazd/skrócenie pobytu) w stosunku do wcześniej dokonanej i potwierdzonej przez personel 

Ośrodka rezerwacji nie upoważnia do żądania obniżenia kosztów pobytu | zwrotu jakichkolwiek 

wniesionych przez Gościa opłat. Każda nie zrealizowana rezerwacja (brak pojawienia się Gościa w 

Ośrodku w dniu przewidzianym na rozpoczęcie pobytu, a maksymalnie do dnia następnego do 

godziny 8.00) upoważnia Ośrodek jednostronnie do zerwania zawartej z Gościem umowy i 

anulowania dokonanej rezerwacji. Wpłacony przez Gościa zadatek na zarezerwowany pobyt który w 

ten sposób nie doszedł do skutku, nie podlega zwrotowi. 



20. Ilość osób zakwaterowanych w Ośrodku nie może przekraczać ilości osób zameldowanych 

mających opłacany pobyt. 
 

W przypadku stwierdzenia przebywania w Ośrodku dodatkowych osób, nieuprawnionych do 

przebywania na jego terenie, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana. 

 

W przypadku domków letniskowych zakwaterowanie dodatkowych osób jest ograniczone 

możliwościami technicznymi. 
 

Ośrodek może więc odmówić dodatkowego miejsca noclegowego. 
 

21. Dzieci do lat 3 gdy nocują w łóżku rodzica lub łóżeczku turystycznym, stanowiącym własność 

Gości Ośrodka, nie wnoszą opłat za pobyt. W przypadku korzystania przez dziecko z osobnego łóżka 

obowiązuje opłata zgodna z cennikiem Ośrodka. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku 

dozwolony pod opieką osób dorosłych. 
 
22. Wynajmujący nie ma prawa udostępniać domku osobom trzecim, nie zameldowanym w 

Ośrodku, bez zgody kierownictwa Ośrodka, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną 

opłatę za pobyt. 
 
23. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom: 
 

a) będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
 
b) zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny, 
 
c) które nie poinformowały kierownictwa Ośrodka o organizacji w Ośrodku imprez "masowych (np. 

wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenie sezonu piłkarskiego, zakończenie szkoły, 

spotkania integracyjne). 
 

24. Wykonanie usługi ze strony Ośrodka polega na przekazaniu Gościom czystego i wysprzątanego 

domku, gotowego do użytkowania, poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o 

wyposażeniu i stanie technicznym pomieszczeń. 
 
25. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie 

odpowiedzialną za wyposażenie oddane do użytkowania. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone 

wady, braki i usterki odpowiada aktualnie zameldowany Gość domku. 
 
26. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać niezwłocznie do 

personelu Ośrodka. 
 
27. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania Gościom, Goście Ośrodka 

ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. 
 
28. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji pomieszczeń lub innego mienia Ośrodka 

powstałe z przyczyn leżących po stronie Gości oraz osób, za które Goście są odpowiedzialni w chwili 

pobytu w Ośrodku, rozliczane będą na bieżąco, w pierwszej kolejności z kaucji wpłaconej przez 

Gości Ośrodka, o ile kwota kaucji okaże się wystarczająca na pokrycie tych kosztów (np. naprawę 

uszkodzenia lub zakup). Jeżeli wartość szkoda przewyższa wpłaconą kaucję Goście zobowiązani są 

do pokrycia szkód na podstawie wystawionej FV dostarczonej Gościom do 7 dni od daty zdarzenia. 



29. Uwagi dotyczące jakości świadczonych przez Ośrodek usług, wniesione po zakończeniu ich 

świadczenia lub w dniu wyjazdu po fakcie wykwaterowania Gości z domku, nie będą rozpatrywane 
 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 
 
 

 

1. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22:00 do 6:00 rano z wyjątkiem 

wcześniej zapowiedzianych organizowanych przez Ośrodek imprez. 
 
2. W domkach kategorycznie zabrania się: 
 

- W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów nikotynowych oraz e-papierosów, jak 

również innych substancji możliwych do palenia, wydających nieprzyjemny zapach (kara: opłata za 

usługę dezaturyzacji w wysokości 500zł. (W DOMKACH ZNAJDUJĄ SIĘ ALARMY I CZUJNIKI PPOŻ). 
 
- Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony 

przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie 

użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie 

pożarowe. 
 
- Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać wysyłając SMS na numer 730 577 568. 
 
- Wchodzenia w obuwiu powodującym zniszczenie podłóg. np. butach na szpilkach. Uprzejmie 

prosimy o nie wchodzenie w butach w domku. 
 
- Wynoszenia poza obręb domku jakiegokolwiek sprzętu i wyposażenia znajdującego się w środku 
 
- Pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem. 
 
- Używania urządzeń elektrycznych o mocy powyżej 1200kW nie stanowiących standardowego 
 

wyposażenia domku (własnych kuchenek, grzejników, innych urządzeń mogących zakłócić pracę 

instalacji elektrycznych Ośrodka), jak również prywatnych urządzeń grzewczych, butli gazowych, 

środków pirotechnicznych, petard. 
 

- Używanie własnego grilla, palenia ognisk na terenie Ośrodka. Rozpalenie grilla na terenie ośrodka 

możliwe jest w miejscu do tego przeznaczonym z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Użytkownicy korzystający z grilla zobowiązani się do pozostawienia po sobie porządku. Zabrania się 

pozostawiania niewygaszonego grilla bez nadzoru. 
 
- Nieuzasadnionego używania instalacji pożarowych PPOŻ. Za nieuzasadnione i nieautoryzowane 

użycie gaśnicy, Gość zostanie obciążony kwotą 500 zł za posprzątanie domu + koszt napełnienia i 

legalizacji nowej gaśnicy. 
 
- Zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi. 
 

3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych 

dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, Internetu. 



4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przywieziony przez Gości na teren Ośrodka prywatny 

sprzęt i ekwipunek. Obowiązek zabezpieczenia tego sprzętu przed ewentualnym zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub kradzieżą spoczywa na Gościu, właścicielu sprzętu. 
 

Dodatkowo, przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa nie będą 

odsyłane, można ewentualnie po nie wrócić. Będę one składowane przez 14 dni od wyjazdu Gości, 

następnie utylizowane. 
 

5. Umowa zawarta pomiędzy Ośrodkiem, a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz 

organizacji czasu pobytu. Jednakże, każdy z Gości bez ograniczeń, bezpłatnie może korzystać ze 

sprzętu rekreacji indywidualnej oraz grupowej, z wyłączeniem użytkowania samochodu terenowego 

do przejazdów off roadowych. Użytkowanie samochodu, tylko za zgodą Ośrodka i pod ścisłym 

nadzorem personelu. 
 
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niezachowania 

przez Gości należytej ostrożności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania 

domku. 
 
7. Ośrodek jest w pełni monitorowany, a każdy z domków posiada wewnętrzny system alarmowy. 
 
8. Prosimy o systematycznego wyrzucania śmieci (zwłaszcza zużytych pieluszek jednorazowego 

użytku) w miejscach do tego przeznaczonych, na zewnątrz budynków. Dodatkowo, zwierzęta 

powinny załatwiać się poza terenem obiektu RANCZO MIKOŁAJKI. 
 
9. Wszystkich Gości prosimy o oszczędne korzystanie z energii, wody i innych mediów — wspólnie 

dbajmy o Nasze Środowisko :) 
 

W szczególności: 
 

a) Nie pozostawiamy włączonego oświetlenia wewnętrznego/ zewnętrznego domków, gdy nie 

przebywamy na terenie Ośrodka, 
 
b) Upewniamy się podczas opuszczania domku, czy wszystkie zawory ujęć wody, gazu, mediów są 

należycie zamknięte. 
 

10. Goście rażąco naruszający ww. zakazy oraz nakazy jak również rekomendacje opisane w 

regulaminie Ośrodka, mogą zostać z niego bezzwłocznie usunięci, bez prawa ubiegania się o zwrot 

kosztów rezerwacyjnych 
 
11. Celem zapoznania się z zasadami rezerwacyjnymi dla Państwa zwierząt zapraszamy do 

zapoznania się z "REGULAMIN - Nocleg z Pupilem". 
 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1 Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych przez Ośrodek usług, należy 

zgłaszać bezpośrednio w trakcie pobytu do personelu Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu 

świadczenia usług nie będą rozpatrywane. 



2. Regulamin Ośrodka podaje sie do wiadomości poprzez: 
 

- Zamieszczenie go na stronie internetowej Ośrodka https://ranczomikolajki.pl/ 
 
- Udostępnienie Gościom podczas dokonywania czynności rezerwacyjnych oraz ekspozycję w 

każdym z domków. 
 

3. Regulamin zaczyna obowiązywać i wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r. 
 
4. Dokonanie rezerwacji pobytu w Ośrodku jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów ww. 

regulaminu. 
 
5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Właściciel Ośrodka RANCZO 

MIKOŁAJKI. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym 

jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku 

nieporozumienia sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. 
 
6. O przedstawienie załączników rozszerzających zapisy ww. regulaminu poproś personel Ośrodka. 

https://ranczomikolajki.pl/


 
 
 

 

Regulamin dodatkowy obowiązujący podczas epidemii COVID-19: 
 

1. Jeśli czują się państwo zdrowotnie niepewnie, podejrzewają że mogą być zakażeni 

koronawirusem lub są na kwarantannie prosimy o pozostanie w domu. 
 
2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju z dnia 28.04.2020r. domek 4-6 osobowy może 

zajmować jedynie rodzina współzamieszkująca na co dzień. 
 
3. Z personelem rozmawiamy pojedynczo. 
 
4. Podczas meldunku zachowujemy środki ostrożności takie jak założona maseczka, 

zdezynfekowane ręce – preparat dostępny jest na recepcji. Obowiązuje bezwzględny zakaz 

przebywania na terenie Ośrodka osób nie zakwaterowanych. 
 
5. Prosimy o zachowanie środków ostrożności podczas pobytu tj. noszenie maseczek, zachowanie 

odstępu 2m, częstego mycia rąk. 
 
6. Place zabaw są niedostępne i nie ma możliwości korzystania z nich. 
 
7. Zakazane jest gromadzenie się w grupach, dotyczy to zarówno przebywania w domkach jak i 

tarasów a także plaży. 
 
8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zakażenie się gościa podczas pobytu. 



 
 
 

 

RODO – klauzula informacyjna dla klientów. 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma NAJzz prowadzona przez spółkę NAJzz Sp. z 

o.o. NIP 7011080762; KRS 0000961767, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez Marcin Suchecki – Prezes 

Zarządu Marcin Suchecki, RANCZO MIKOŁAJKI, Mikołajki 6 / 78; 13 - 306 Mikołajki. 
 

Administrator nie ustanawia Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu pod adresem siedziby firmy lub 

pod adresem e-mail: ranczomikolajki@gmail.com 
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 

a) oferowania Państwu produktów i usług świadczonych przez RANCZO MIKOŁAJKI,  
b) niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, w tym 

dokonania rezerwacji. 
 

Okres przechowywania danych: 

 

a) przez okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu prowadzenia 

marketing bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług.  
b) dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług 

przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w 

tym celu. Podanie przez państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest 

konieczne do wykonania usługi rezerwacji oraz wykonania świadczonych przez nas usług. 
 

Jako podmioty danych mają Państwo prawo do: 
 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
b) przenoszenia danych,  
c) poprawiania swoich danych,  
d) usunięcia swoich danych. 

http://ranczomikolajki@gmail.com

