
Ośrodek Wypoczynkowy Leśne Domki w Sławie www.lesnedomki.pl 
 

Karta Meldunkowa 2016/………. 
 

Domek/Pokój Nr: …………… data przyjazdu ………………… data wyjazdu …….……….… 
 
Imię / Nazwisko:   ………………………………………………………………………………..… 

Miejsce zamieszkania :      …………………………………………………………………………………… 

Ulica, numer  :  …………………………………………………………………………………… 

Dokument tożsamości Nr: …………………………………………………………………………………… 

Telefon Kontaktowy:  …………………………………………………………………………………… 

E-mail:    …………………………………………………………………………………… 

Nr rej.  Samochodu:  …………………………………………………………………………………… 

Ilość osób w domku:  ………………………………     Zwierzęta:      ………………………… 

Stan licznika:  ………………………………    Ilość pościeli:   ……………………….. 

Wyciąg z regulaminu: 
Doba „hotelowa” w obiekcie trwa  od godziny 14.00 do godziny 10.30 
Cisza nocna w godzinach: 23.00 – 07.00 
Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka za zgodą kierownictwa  do godz. 20.00. 
Na tarasach drewnianych prosimy nie grillować.  Prosimy nie zastawiać autami drogi ewakuacyjnej. 
W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż zadeklarowany podczas rezerwacji, nie zwracamy kosztów 
za niewykorzystane noclegi. Osoby zakłócające spokój, nadużywające alkoholu mogą zostać 
wyproszone z Ośrodka bez możliwości zwrotu kosztów.  
W przypadku niesprzątnięcia domku w dniu wyjazdu do godz. 10.30, doliczona zostanie opłata 50zł. 
Opłata za media /woda, energia, śmieci/  rozliczana jest na podstawie zużytej energii 1zł/kWh 
Śmieci prosimy wynosić do śmietników zbiorczych przy wjeździe do Ośrodka. Prowadzimy segregację. 
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe 
 i pieniądze 
Akceptuję regulamin Ośrodka Leśne Domki w Sławie. Oświadczam, że pokryję straty wynikające  
z mojej winy. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb meldunku oraz potrzeb marketingowych firmy, zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr  133 poz. 883) 

 

Podpis:     Podpis recepcjonisty/tki 
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