
Załącznik do uchwały ORA w Szczecinie z dnia 28 lutego 2022 r. 
 
 

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego  
Szczecińskiej Izby Adwokackiej  

 

§ 1 

Przedmiot regulaminu 

Przedmiotem regulaminu jest ustalenie zasad korzystania i rezerwacji pokoi przez członków oraz 
pracowników Szczecińskiej Izby Adwokackiej (dalej: Izby) w należącym do niej ośrodku 
wypoczynkowym w Niechorzu. Wysokość opłat za korzystanie z pokoi reguluje odrębna uchwała 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. 

§ 2 

Zasady rezerwacji 

1. Rezerwacji pokoi można dokonywać w siedzibie Izby, telefonicznie, e-mailem lub pisemnie. 
Złożenie rezerwacji oznacza wpisanie osoby zgłaszającej się (nazywanej dalej rezerwującą) na 
listę osób zainteresowanych skorzystaniem z danego pokoju. 

2. Potwierdzeniem rezerwacji pokoju jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 % 
wartości opłaty za korzystanie z pokoju w terminie objętym rezerwacją. 

3. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za korzystanie z pokoju w 
zarezerwowanym okresie. 

4. Opłatę rezerwacyjną należy uregulować najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji 
na rachunek bankowy Izby z wpisem w tytule przelewu: „opłata rezerwacyjna”, z podaniem 
rodzaju pokoju i terminu rezerwacji), bądź w sytuacjach wyjątkowych gotówką w siedzibie Izby. 
W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie złożenie rezerwacji ulega 
automatycznie wygaśnięciu. 

5. Opłata rezerwacyjna winna być uzupełniona do wysokości 100 % wartości opłaty za 
korzystanie z pokoju za cały okres rezerwacji, najpóźniej na 40 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z zarezerwowanego pokoju. W przypadku nieuzupełnienia opłaty rezerwacyjnej w 
terminie, rezerwacja ulega automatycznie anulowaniu, a dokonana wcześniej opłata 
rezerwacyjna zostaje zwrócona rezerwującemu. 

6. Rezerwujący może anulować rezerwację do 30 dni przed zgłoszonym terminem rozpoczęcia 
korzystania z zarezerwowanego pokoju. W takim przypadku Izba zwróci mu całość wpłaconej 
przez niego opłaty rezerwacyjnej. 

7. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 6, Izba zwróci 
rezerwującemu wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną tylko w sytuacji, gdy inny członek 
lub pracownik Izby dokona skutecznej rezerwacji wraz z dokonaniem pełnej opłaty 
rezerwacyjnej.  

8. Rezerwacja pokoju w sytuacji, gdy do planowanego rozpoczęcia terminu korzystania z niego 
pozostaje mniej niż 30 dni jest możliwa jedynie po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 
100 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju za cały okres objęty rezerwacją. Anulowanie 
rezerwacji w tym przypadku następuje na zasadach wskazanych w ust. 7. 

9. W okresie od pierwszej soboty lipca do ostatniej soboty sierpnia minimalny okres rezerwacji 
pokoi to jeden tydzień (7 dni), liczony od soboty do soboty. Możliwe są dłuższe okresy 
rezerwacji – liczone zawsze w tygodniach od soboty do soboty. 



10. Odstąpienie w okresie wskazanym w ust. 9 od zasady rezerwacji na przynajmniej tydzień 
możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy pokój nie został zarezerwowany, a do rozpoczęcia okresu, 
w którym zgłaszający chce z niego skorzystać zostało pięć lub mniej dni. Rezerwacja w takim 
przypadku jest możliwa maksymalnie do soboty. 

11. Poza okresem wskazanym w ust. 9, minimalny okres rezerwacji, także w przypadku opisanym 
w ust. 10, wynosi 2 dni (noclegi).    

12. Doba zaczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. 

 

 


