
 

 

 

 

 

Witamy Państwa 

w Ośrodku Wypoczynkowym BIAŁKA 
 

Adres: 

ul. Libiszowska, 21-211 Białka 

www.jeziorobialka.pl 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE: 

Recepcja czynna od 8:00-20:00 nr tel. 609 440 921 

Policja 997 

Pogotowie Ratunkowe 999 

Straż Pożarna 998 

 

 

 

Życzymy udanego wypoczynku! 

 

 



 

 

 

Regulamin korzystania z domku DE LUX 

 

§1 

W domku obowiązuje: 

 doba hotelowa od godz. 15:00 do godz. 10:00 

 cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00 

§2 

Z chwilą przejęcia kluczy do domku osoba zameldowana staje się osobą materialnie 

odpowiedzialną za wynajęty domek. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki  

w wyposażeniu odpowiada aktualny wynajmujący domek {opis wyposażenia domku w załączniku}. 

§3 

Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został 

on im przekazany. W przypadku trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on 

obciążony wartością zniszczonego przedmiotu, rzeczy zgodnie z poniższym cennikiem: 

 zniszczenie drzwi zewnętrznych 1000 zł, wewnętrznych 500 zł 

 okna 200 zł 

 kabiny prysznicowej 800 zł 

 zlewu 350 zł 

 stołu wewnętrznego 500 zł 

 stołu, ławek na tarasie 1500 zł 

 krzesła 200 zł 

 lodówki 600 zł 

 płyty grzewczej 500 zł 



 

 

 

 uszkodzenie gniazda elektrycznego 20 zł 

 czajnika 100 zł 

 sofy 1600 zł 

 łóżka 800 z 

 zabrudzenie materaca/sofy 150 zł 

 kołdry lub poduszki 130 zł 

 pościeli 100 zł 

 wyposażenie aneksu kuchennego: - garnek, patelnia od 50 zł do 150 zł 

 sztućce 10 zł/szt 

 zastawa stołowa 12 zł/szt 

 inne przedmioty - opłata zależna od sprzętu oraz wielkości zniszczeń 

§4 

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione be opieki 

na terenie Ośrodka i kąpieliska. 

§5 

We wszystkich domkach obowiązuje bezwzględny 

zakaz: 

 palenia papierosów i innych używek, 

 pobytu psów i innych zwierząt, 

 chodzenia w butach na obcasie (szpilkach) po podłodze drewnianej, 

 pobieranie energii elektrycznej w celu naładowania akumulatora w samochodzie lub 

innych urządzeń nie związanych wynajmem, 

 używania sprzętu grającego na zewnątrz domku, dotyczy również tarasu. 



 

 

 

§6 

Gość zobowiązany jest: 

 dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku i jego otoczeniu, 

 korzystać z urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając 

przepisów ppoż. i BHP. Na terenie Ośrodka apteczka znajduje się w Recepcji ośrodka. 

Na terenie ośrodka znajdują się kosze na śmiecie do których należy wyrzucać wszelkie 

odpady. 

§7 

Osoby odwiedzające naszych gości powinny powiadomić recepcję o wizycie na terenie Ośrodka 

oraz zakończyć wizytę do godz. 22:00 lub za zgodą recepcji dokonać formalności meldunkowych  

i dokonać opłaty w wysokości 40 zł/os. W domku może przebywać maksymalnie 2 dodatkowe 

osoby. 

§8 

Osoby, których zachowanie będzie naruszało powyższy regulamin , zostaną wyproszone z domku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wyposażenie domku DE LUX 

Taras: 

1. Wycieraczka x1 

2. Stół tarasowy x1 

3. Ławka x2 

4. Żyrandol x1 

 

Salon: 

1. Sofa + komplet pościeli x1 

2. TV x1 

3. Pilot od TV x1 

4. Stół x1 + 4 krzesła + 2 taborety 

5. Żyrandol x1 

6. Zasłony x4 

7. Wieszak na ubrania x1 

 

Kuchnia: 

1. Płyta grzewcza x1 

2. Czajnik elektryczny x1 

3. Lodówka x1 

4. Kosz na śmieci x1 

5. Szafka ociekacz x1 

6. Słupek kuchenny x1 



 

 

 

Wyposażenie aneksu kuchennego: 

 patelnia x1 

 garnek mały z przykrywką x1 

 garnek duży z przykrywką x1 

 rondelek z przykrywką x1 

 talerze płaskie x6 

 talerz głęboki x6 

 talerz deserowy x6 

 kubek x6 

 cukiernica z przykrywka x1 

 przyprawnik (komplet) x1 

 widelec x6 

 nóż x6 

 łyżka x6 

 łyżeczka x6 

 deska do krojenia x1 

 nóż do krojenia x1 

 otwieracz do wina x1 

 szufelka i zmiotka w szafce pod zlewem x1 

 zlew + bateria x1 

 

 

 



 

 

 

Sypialnia 1: 

1. Łożka hotelowe pojedyńcze + materace x2 

2. Komplet pościeli x2 

3. Zasłony x2 

4. Żyrandol x1  

5. Szafka nocna x1 

6. Lampka nocna x1 

 

Sypialnia 2: 

1. Łóżko hotelowe podwójne + materac x1 

2. Komplet pościeli x2 

3. Zasłony x2 

4. Żyrandol x1  

5. Szafka nocna x1 

6. Lampka nocna x1 

 

Łazienka: 

1. Kabina prysznicowa z brodzikiem x1 

2. Zestaw prysznicowy x1 

3. Brodzik + korek chrom x1 

4. Muszla klozetowa + deska x1 

5. Umywalka + bateria x1 

6. Szafka pod umywalkę x1 



 

 

 

7. Lustro x1 

8. Wieszak 2 ramienny x1 

9. Wieszak 4 ramienny x1 

10. Uchwyt na papier x1 

11. Szczotka WC + uchwyt x1 

12. Mop + wiadro x1 

13. Szczotka do zmiatania x1 

 

 

Instrukcja obsługi urządzeń w domku DE LUX 
 

I. Płyta elektryczna 

1. Czerwona lampka - Klucz, oznacza zabezpieczoną płytę przed przypadkowym włączeniem. 

2. W celu odbezpieczenia płyty należy przytrzymać ok 3 sekund przycisk klucz - po tym czasie 

płyta jest odbezpieczona. 

3. W celu włączenia płyty należy przytrzymać 3 sekundy znak (zasilania) znajdujący się po 

prawej stronie płyty grzewczej. 

4. Temperaturę grzania ustawia się wciskając przyciski + lub - , znajdujące się po lewej stronie 

płyty grzewczej. Przyciski górne odpowiadają górnemu palnikowi, przyciski dolne 

odpowiadają dolnemu palnikowi. Zakres temperatur 0-9. 

5. W celu wyłączenia płyty należy ponownie przytrzymać znak zasilania, a następnie 

przytrzymać klucz w celu zabezpieczenia przed przypadkowym użyciem. 

 

 



 

 

 

II. Lodówka 

1. W celu włączenia lodówki należy przekręcić pokrętło na poziom od 1-5. Znajdujące się 

wewnątrz lodówki. 

2. Lodówka jest połączona z zamrażalnikiem, w momencie uruchomienia lodówki 

automatycznie uruchamia się zamrażalnik. 


