
 

Regulamin Tymczasowy użytkowania Apartamentów Stegna Forest ul. Grunwaldzka 1E - obowiązuje od 

04.05.2020 roku w związku z trwająca epidemią COVID-19 w Polsce  

                                                                                                               (aktualizacja na dzień 10.07.2021 roku)  

Dla Państwa i Naszego Bezpieczeństwa: 

I. Zasady zakwaterowania / wykwaterowania / obsługa apartamentów: 

1. RECEPCJA APARTAMENTÓW STEGNA FOREST jest zamknięta.   

2. REKOMENDUJEMY ZDALNY i BEZKONTAKOWY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA WSZELKICH SPRAW. Po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym (660-018-999, info@stegnaforest.pl) będzie można dokonać formalności związanych  z pobytem, tj. zapłacić 

lub dopłacić za pobyt, odpłatnie wypożyczyć rowery, uiścić opłatę klimatyczną. Czas niezbędny do załatwiania formalności 

należy ograniczyć do minimum, przez maks. 1 jedną osobę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej tj. maseczki.  

W momencie zakwaterowania udostępniony zostanie żel do dezynfekcji.  

3. Wyżej wymienionych formalności można dokonać w Biurze Obsługi Rezerwacji NCNK, zlokalizowane w Stegnie na ul. 

Gdańskiej 25 (czynne w godz. 8:00 - 18.00, w weekendy  9:00 - 15.00), tel. 530-330-970, e-mail: rezerwacje@ncnk.pl. 

Rekomendujemy bezobsługowy proces zakwaterowywania i wykwaterowywania (po opłaceniu całości pobytu).  Preferujemy 

płatności online lub autoryzację kart kredytowych celem umożliwienia zdalnego zakwaterowania.  

W przypadku konieczności Obsługi Klienta osobiście w Recepcji rekomendujemy płatności kartą. 

4. Bezobsługowe zakwaterowanie może odbyć się za pomocą następujących sposobów: 

1.Klucze zostają umieszczone w sejfach pomiędzy kondygnacjami -1 i 0. 

2.Klucze zostają umieszczone bezpośrednio w lokalu na stoliku 

W przypadku opłacenia pełnej kwoty za pobyt Gość otrzymuje kody dostępowe SMS/e-mail + instrukcję 

zakwaterowania od Obsługi Rezerwacji NCNK. Dane: tel. 530 330 970, tel. 660 018 999 lub e-mail rezerwacje@ncnk.pl, 

info@stegnaforest.pl 

5. KIDS PLAY – SALA ZABAW  jest do dyspozycji, przy zastosowaniu własnej oceny sytuacji – konieczne zachowanie dystansu 

społecznego (2m) bądź w przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznej odległości używanie maseczek ochronnych.  

6. PLAC ZABAW ZEWNĘTRZNY oraz SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA są dostępne przy zastosowaniu oceny sytuacji – konieczne 

zachowanie dystansu społecznego (2m) bądź w przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznej odległości używanie 

maseczek ochronnych. Elementy Placu Zabaw i Siłowni są dezynfekowane. Z Udogodnień może korzystać wyłącznie osoba 

zdrowa oraz nie pozostająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji. 

7. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów 

prawnych.  

8. Boisko do Siatkówki na zewnątrz jest udostępnione w miesiącach od maja do października.  

9. Wykwaterowywać należy się poprzez pozostawienie kluczy 1. w Sejfie nr 1 – WRZUTNIA pomiędzy kondygnacjami -1 i 0 lub 

przekazać pracownikom pełniącym funkcję dyżurne na Obiekcie. Prosimy w dniu wyjazdu okno pozostawić otwarte 

 i wyrzucić śmieci. Klucze należy zdać o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. Zdanie kluczy po 10.00 oznacza przedłużenie kolejnej 

doby hotelowej. Doba rozpoczyna się od godziny 16.00.  

10. Inne drobne formalności związane np. z przedłużeniem pobytu, odpłatnym wypożyczeniem rowerów (na dany dzień do 

godz. 15.30), dopłaty pozostałej kwoty za pobyt należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu (telefonicznie tel. 660-018-

999) z pracownikiem w Biurze Obsługi Rezerwacji Operatora - Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS w Stegnie 

przy ul. Gdańskiej 25. Biuro Obsługi Rezerwacji czynne jest w godzinach od 8.00 do 18.00 w dni robocze, oraz od 9.00 do 

15.00 w weekendy. Czas niezbędny do załatwiania formalności należy ograniczyć do minimum, przez maks. 1 jedną osobę.  

mailto:rezerwacje@ncnk.pl
mailto:info@stegnaforest.pl


11. Inne drobne potrzeby związane z wypożyczeniem *: nakładki na materac, wentylatora, kijków nordic walking, żelazka, deski 

do prasowania, akcesoriów dziecięcych (wanienka, krzesełko, nocnik, podest), mopa, odkurzacza, łóżeczka turystycznego lub 

zgłoszeniem usterki w lokalu - należy zgłaszać telefonicznie pod ww. danymi kontaktowymi – wówczas pracownicy rozwiążą 

potrzebę w miarę możliwości tak szybko jak to będzie możliwe/podstawią niezbędne elementy wyposażenia, zgodnie z 

zamówieniem. Brak możliwości wypożyczenia gier planszowych i książek. Parawan i leżak plażowy jest w lokalu – nie ma 

możliwości wypożyczenia dodatkowych egzemplarzy. * ilość ograniczona, nie gwarantujemy dostępności. 

12. Miejsca postojowe dla samochodów znajdują się terenie posesji, wewnątrz budynku w garażu, na działce sąsiedniej.  

Nie ma możliwości rezerwacji danego typu miejsca. 

II. Ogólne Zasady bezpieczeństwa sanitarnego:  

1. W przestrzeni publicznej (części wspólne wewnątrz,, garaż) korzystający z apartamentów zobowiązani są do stosowania 

maseczek zasłaniających usta i nos. Zasada nie obowiązuje w apartamentach. 

2. W łatwo dostępnych i widocznych miejscach przy głównych ciągach komunikacyjnych (wejście klatka schodowa, wyjście 

 z garażu, wejście do KIDS KLUB) znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcjami.  

3. W łatwo widocznych miejscach dostępne są instrukcje nt. mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek, 

zasłaniania ust podczas kaszlenia i kichania, obowiązku utrzymania dystansu społecznego. 

4. Przy głównym wejściu znajduje się kosz na odpady sanitarne (rękawiczki, maseczki) – wymienione rzeczy prosimy wyrzucać 

tylko do dedykowanego śmietnika. 

5. Nie świadczymy usługi sprzątania apartamentu w czasie trwania pobytu. 

6. Rowery - są łatwo dostępne w niezamykanym pomieszczeniu w hali garażowej – umożliwiamy ich własną dezynfekcję za 

pośrednictwem środków i narzędzi do tego przeznaczonych, które znajdują się obok (obok stojaków z rowerami.)   

7. Ciągi komunikacyjne są sprzątane i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem elementów łatwo dotykalnych tzn. 

klamek, pochwytów, klawiatur sejfów i domofonów, włączników świateł, automat z przekąskami.  

8. Należy unikać większych skupisk na częściach wspólnych i parkingach – należy zachować dystans od innych korzystających z 

korytarzy w odległości min. 2 metrów.  

9.  Należy ograniczyć do minimum kontakt z Obsługą / Recepcją i Serwisem Sprzątającym.  

10.  Nie prowadzimy sprzedaży maseczek zasłaniających usta i nos oraz jednorazowych rękawiczek. 

III. Zasady zachowania czystości i wymogów sanitarnych w lokalach:  

1. Pościel i ręczniki są prane w temp. min 60 stopni, z dodatkiem detergentu, w reżimie sanitarnym. 

2. W lokalu znajduje się: żel oraz mydło antybakteryjne, papier jednorazowy w rolce.  

3. Personel sprzątający używa specjalistycznych środków dezynfekujących. Powierzchnie twarde i często dotykalne 

(włączniki światła, blaty, krzesła, baterie, piloty, itp.)  są czyszczone i dezynfekowane. 

4. Dodatkowo lokal jest wietrzony w dłuższym ujęciu czasowym - w czasie odstępu między pobytami (wyjątkiem stanowią 

niskie temperatury na zewnątrz). Używane są atestowane środki dezynfekcyjne.  

5. Operator dopuszcza możliwość ograniczenia świadczonych usług w związku z odgórnymi wytycznymi sanitarnymi. 

6. Serwis sprzątający stosuje celem zachowania staranności: w bliskim kontakcie z innymi osobami maseczki ochronne, 

rękawiczki jednorazowe, przyłbice, jednorazowe środki czyszczące np. ściereczki w przestrzeni części wspólnej.  

 

! UWAGA ! Drodzy Goście - APARTAMENTY STEGNA FOREST nie są wyposażone w KLIMATYZACJĘ. 

 



IV. Reklamacje: 

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług 

 (tj. zastrzeżenia związane z poziomem czystości/występowaniem braków/lub usterek w Lokalu) .  

Wszelkie reklamacje dotyczące apartamentu powinny zostać przez Gościa zgłaszane niezwłocznie, najlepiej zaraz po 

zameldowaniu i nie później niż 12 godzin od zameldowania. W przeciwnym razie rozpatrzenie reklamacji przez OPERATORA 

będzie utrudnione lub niemożliwe. 

2. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane pisemnie drogą elektroniczną na adres rezerwacje@ncnk.pl . 

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane przerwaniem z przyczyn 

niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich. 

4. Powstałe awarie i sytuacje z przyczyn niezależnych od OPERATORA (m.in. przerwy w dostawie prądu czy wody, problemy  

z Internetem, itp.) nie są podstawą do zmiany ceny, reklamacji lub rezygnacji z rezerwacji. 

5. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego 

Gościa. Pozostawione przedmioty będą przechowywane przez okres 7 dni, i na prośbę Gościa mogą zostać odesłane na 

Jego koszt. Jeżeli natomiast Gość nie upomni się o pozostawione przedmioty, zostaną one zutylizowane po upływie 7 dni. 

6. Zarządzający OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu 

należącego do Gościa pozostawionego przed budynkiem lub na parkingu niestrzeżonym. 

7. Drobne usterki zgłaszane przez Gości w dni powszednie będą usuwane najszybciej jak to możliwe, w zależności od stopnia 

skomplikowania naprawy, dnia tygodnia, pory dziennej lub nocnej.  

8. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia oraz niezależnych od Operatora usterek, których skutków nie 

można natychmiast zlikwidować, Operator zobowiązuje się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do 

apartamentu pierwotnie zarezerwowanego, o ile będzie takim dysponował. W przypadku braku wolnego apartamentu 

Operator ma prawo anulować rezerwację. W takim przypadku wszystkie wpłacone środki pieniężne zostaną zwrócone  

w ciągu 72h. 

 

WAŻNE TELEFONY:  

 

         W przypadku zaobserwowania u Siebie niepokojących objawów chorobowych tj. gorączka, duszności, podwyższona 

temperatura ciała należy skontaktować się z Sanepidem lub Odziałem Zakaźnym.  

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim  

                    tel.  fax (55) 247 57-01, całodobowo:  513 025 100, nr alarmowy 112 całodobowo  

  

                                                     

                                                 Mamy nadzieję, że mimo ograniczeń miło spędzicie czas w naszych apartamentach  

                                                                                       STEGNA FOREST APARTAMENTY 

 

 

Pozostałe informacje niezawarte w Regulaminie Tymczasowym znajdują się w Gablocie Informacyjnej: Procedury 

bezpieczeństwa związane z epidemią wirusa Covid -19  oraz na stronie internetowej www.apartamentymierzeja.pl, 

zakładka -- > WYNAJEM APARTAMENTÓW – > WYTYCZNE COVID -19 oraz w Regulaminie rezerwacji i wynajmu. 

 

 

tel:513%20025%20100
http://www.apartamentymierzeja.pl/

