заміський комплекс

Правила перебування на території заміського комплексу «Бабусин сад»

1. Перебуваючи на території заміського комплексу «Бабусин сад»

Гість підтверджує, що ознайомлений і згоден з правила перебування.

2. Особам, які не досягли повноліття (18 років), без супроводу близьких родичів проживання на території

заміського комплексу не дозволяється,
за винятком масових (групових) заїздів в супроводі дорослих. Заборонено залишати дітей, які не досягли віку 11 років без нагляду.
3. З 23:00 до 07:00 у всіх будівлях і приміщеннях, а також на території комплексу необхідно дотримуватися тиші. Проведення музичних,
гучних заходів, урочистостей, феєрверків дозволено тільки після письмового узгодження з адміністрацією
в спеціально відведених місцях після оплати даної послуги.
4. Гість зобов'язується дотримуватися чистоти і порядку в приміщеннях та на території заміського комплексу.
5. Категорично забороняється розкидання сміття і недопалків по території. Для сміття є спеціальні баки/смітники/попільнички,
розміщені по всій території комплексу. Заборонено кидати сторонні предмети в фонтан, купатися і ходити по фонтану
6. Приготування шашлику (барбекю) дозволяється лише на мангальних майданчиках заміського комплексу. На території заміського
комплексу забороняється розводити багаття в непристосованих для цього місцях.
7. Забороняється палити в закритих приміщеннях на всій території комплексу; крім місць,
спеціально відведених для куріння і зазначених адміністрацією.
8. Забороняється носіння і зберігання, використання зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких і отруйних речовин на території комплексу.
9. Категорично забороняється самостійне використання піротехнічних виробів на території. Проведення феєрверків проводиться тільки
фахівцями заміського комплексу або фахівцями, запрошеними заміським комплексом за договором.
10. Гість зобов'язаний дотримуватися Правил Пожежної Безпеки.
11. Вхід на територію ресторану зі своїми продуктами харчування, алкогольними та безалкогольними напоями категорично заборонений.
Виключення за письмовою згодою адміністрації комплексу.
12. Заміський комплекс не надає послуги зі зберігання продуктів Гостя.
13. Гостям забороняється переставляти, виносити чи пересувати меблі з орендованого приміщення
без узгодження з адміністрацією комплексу.
14. У разі втрати або пошкодження майна заміського комплексу Гість зобов'язаний відшкодувати вартість нанесеного збитку.
15. Все майно і майданчики, взяті в оренду, повинні бути повернуті в обумовлений час і в справному стані. Забороняється знаходиться
на території футбольного / тенісного поля / лазні без попередньої оплати даної послуги.
16. Забороняється використовувати власні спорядження для риболовлі та годувати рибу в ставку.
17. На території заміського комплексу забороняється ходити або бігати по клумбах, газонах, і в не призначених для цього місцях.
Прогулянки здійснюються по спеціальним стежкам, доріжках, які розташовані по всій території. За неузгоджене використання газону
Гість зобов'язаний відшкодувати вартість відновлення покриття в розмірі 1500 гривень.
18. Знаходження в комплексі з тваринами (кішками, собаками і т.д.) дозволяється тільки за попередньою письмовою згодою
з адміністрацією заміського комплексу.
Вигул тварин проводиться тільки в лісовому масиві. Знаходження тварин на території дозволяється виключно на повідку
і в наморднику (для порід, визнаних небезпечними). Г
ості зобов'язані прибирати продукти життєдіяльності за своїми вихованцями.
19. Вхід в приміщення з домашніми тваринами заборонено. Забороняється залишати на території тварин без нагляду.
У разі псування тваринами майна заміського комплексу,
а також пошкодження газону, Гість зобов'язаний відшкодувати вартість заподіяної шкоди.
За порушення або недотримання даного пункту правил адміністрація комплексу
в праві відмовити Гостю в наданні послуг без компенсації вартості, а також вивести Гостя за територію комплексу.
20. Адміністрація заміського комплексу не несе відповідальності за псування особистих речей з необережності, а також за їх збереження.
21. Щоб уникнути травм і порізів заборонено використання скляної тари на всій території, крім ресторанів, бесідок і альтанок.
22. Заміський комплекс не несе відповідальності за технічний стан авто- та мототранспорту, що знаходиться на території парковки,
а також за збереження речей та іншого майна, залишеного власниками в автотранспортних засобах.
23. Особистий автотранспорт гостей розміщується виключно на безкоштовній автостоянці при в'їзді на територію комплексу.
Заборонено перебування машин на території заміського комплексу. Дозволено заїзд на територію
для завантаження - вивантаження речей при розміщенні/виїзді.
24. Адміністрація не несе відповідальності за роботу місцевих комунальних служб (відключення електроенергії та ін.)
25. На території літнього басейну діють спеціальні правила поведінки.
26. До осіб, які перебувають в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під впливом
психотропних препаратів і порушують громадський порядок,
застосовуються заходи, передбачені законодавством України. Адміністрація має право виселити подібних гостей за межі заміського комплексу
ез повернення сплачених коштів за надані послуги.
27. Адміністрація має право відмовити Гостю в подальшому проживанні в заміському комплексі «Бабусин сад», в разі порушення цих Правил
еребування і несвоєчасної оплати послуг.
У разі порушення Гостем Правил Перебування на території заміського комплексу «Бабусин сад», в тому числі, в разі непокори вказівкам
(розпорядженням) охорони, керуючого комплексу, чергового адміністратора, адміністратора SPA-комплексу або адміністратора лазні, дані Гості
втрачають право на отримання вже сплачених послуг без будь-яких компенсацій та відмовити в подальшому перебуванні.
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