
 

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 21.09.2020 roku)  

Dla Państwa i Naszego Bezpieczeństwa: 

I. Zasady zakwaterowania / wykwaterowania / obsługa apartamentów: 
1. Od 21.09.2020 RECEPCJA jest zamknięta.  

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.  

2. 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, w ostateczności gotówką.  

3. 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 

4. KIDS PLAY – SALA ZABAW jest otwarta od i czynna codziennie w godzinach 9.00 – 18.00  z przerwą techniczną w godzinach 

13.00 – 15.00 przeznaczoną na dezynfekcję. Szczegóły dotyczące użytkowania pomieszczenia wywieszone są przed KIDS 

KLUB – obowiązuje dzieci i opiekunów. Z KIDS CLUB może korzystać wyłącznie osoba zdrowa oraz nie pozostająca 

bezpośrednio w kontakcie  z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji. Z uwagi na ograniczoną możliwość korzystania 

w Sali Zabaw nie może przebywać dziecko bez opiekuna.  

5. 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 codziennie dezynfekowane. Z Udogodnień może korzystać 

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

6. Boisko do Siatkówki jest udostępnione od 01.07.2020 r. do 31.10.2020.  

7. Apartament stanowi samodzielną izbę mieszkalną przeznaczoną na pobyt jedynie dla Członków rodziny wspólnie 

zamieszkujących na co dzień.  

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

Prosimy w dniu wyjazdu okno pozostawić otwarte i wyrzucić śmieci. Klucze należy zdać do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. 

Zdanie kluczy po 10.00 oznacza przedłużenie kolejnej doby hotelowej. Doba rozpoczyna się od godziny 15:00.  

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

godz. 15.00), 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 dniu robocze, oraz od 9:00 do 

15:00 w weekendy. Czas niezbędny do załatwiania formalności należy ograniczyć do minimum, przez maks. 1 jedną osobę.  

10. Inne drobne potrzeby związane z wypożyczeniem: kijków nordic walking, żelazka, deski do prasowania, akcesoriów 

dziecięcych (wanienka, krzesełko, nocnik, podest), wentylatora, mopa, odkurzacza, łóżeczka turystycznego lub zgłoszeniem 

usterki w lokalu - należy zgłaszać telefonicznie pod ww. danymi kontaktowymi do godziny 15:00  – 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.  

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

Nie ma możliwości rezerwacji danego typu miejsca. Klucze i piloty do bram są dezynfekowane. 
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 II. Ogólne Zasady bezpieczeństwa sanitarnego:  

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

stosowania maseczek zasłaniających usta i nos. Zasada nie obowiązuje w apartamentach – w których przebywa rodzina lub 

bliscy.  

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.  

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 dezynfekowane po każdym ich użyciu, jednak z uwagi na fakt, że są łatwo dostępne w  niezamykanym 

pomieszczeniu – umożliwiamy ich własną dezynfekcję za pośrednictwem środków i narzędzi do tego przeznaczonych, które 

znajdują się w kondygnacji garażowej  (obok stojaków z rowerami.)   

7. Ciągi komunikacyjne są dezynfekowane w miarę możliwości codziennie, 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: płyn do dezynfekcji powierzchni, żel antybakteryjny, mydło antybakteryjne, papier jednorazowy 

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

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

4. Lokal jest wietrzony w dłuższym ujęciu czasowym - w czasie odstępu między pobytami. Używane są atestowane środki 

czystości, posiadające atesty i karty zgodności.  

5. Sala Zabaw jest dezynfekowana w przerwie technicznej między godzinami 13.00 - 15.00 (czas wyłączenia może ulec 

skróceniu). Pozostaje zamknięta na noc. 

6. Plac Zabaw Zewnętrzny, Siłownia Zewnętrza, jest dezynfekowane raz dziennie w godzinach rannych lub wieczornych. 

 Z lokali zostały usunięte zbędne przedmioty, informatory, dekoracje. 

7. 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.  

W przypadku objawów chorobowych personel ma mierzoną temperaturę ciała.  

      

 

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 nie zawarte 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 

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

