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„Dwór Zawiszy”

Witajcie Goście Najmilsi na Mym Dworze!

INFORMATOR

Jesteśmy doświadczoną, solidną oraz sympatyczną Drużyną Zawiszy
i staramy się jak najlepiej wykonać naszą misję w myśl zasady :
„na naszych słowach i czynach polegaj jak na Zawiszy”.
Duch Zawiszy jest z nami, a więc nie możemy go zawieść.
Naszym priorytetem jest stała troska o komfort i dobre samopoczucie
naszych gości, którym pragniemy zapewnić wypoczynek
na jak najwyższym poziomie.
Nasz „Dwór Zawiszy” jest w stałym rozwoju. Poszerzamy spektrum
atrakcji, zwiększamy ilość miejsc noclegowych, budujemy nowe stajnie
i zbrojownie, nie przerwanie inwestujemy, - nie tylko w trwałą substancję
budowlaną i techniczną ale również w nas samych w celu polepszenia
jakości naszych usług. Z tego też względu prosimy o wyrozumiałość
gdyby nie wszystko było po Państwa myśli.
Jesteśmy elastyczni w naszym działaniu dlatego będziemy wdzięczni
i otwarci na wszelkie inne propozycje oraz uwagi z Państwa strony
dotyczące udoskonalenia naszej oferty.
Natura, spokój i piękno naszych okolic umożliwią Państwu doskonały
relaks.
Zapraszamy i życzymy wspaniałych wrażeń oraz doskonałego
wypoczynku.

Z poważaniem
Drużyna „Dworu Zawiszy”

Tematyczny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Dwór Zawiszy”
to szczególne miejsce pełne harmonii pomiędzy przeszłością a przyszłością
nowoczesnych rozwiązań oraz inteligentnej elektroniki.
To, co odróżnia nasz ośrodek od wielu innych gospodarstw
agroturystycznych jak i od innych ośrodków wypoczynkowych w Polsce
to różnorodność, bogactwo oraz jakość naszej oferty. Nasza propozycja
skierowana jest przede wszystkim (ale nie tylko) do osób preferujących
aktywny wypoczynek. Nasi Goście mogą zależnie od własnych upodobań
i kondycji fizycznej wybrać z naszego szerokiego spektrum atrakcji sportoworekreacyjnych takich, jak : jazdy konne, jazdy na quadach, rowery górskie,
siatkówka, piłka nożna, strzelanie z łuków lub broni pneumatycznej, bilard,
tenis stołowy, paintball i innych, określony i dowolny (nie narzucony
jednostronnością oferty) sposób na spędzenie wolnego czasu..
Gości preferujących spokój l wypoczywających w naszym wygodnym
ośrodku zapraszamy do zwiedzenia naszych pięknych okolic obfitujących
latem w grzyby i jagody. Dla tych gości przygotowaliśmy również możliwość
korzystania z basenu czy saun. Miłośnicy dobrego jedzenia oraz świeżo
smażonych ryb nie pożałują z pewnością przyjazdu do nas.
Naszą zaleta jest także bliskie sąsiedztwo większych ośrodków
aglomeracyjnych takich, jak Opole (ok. 25 km) czy Ozimek (ok 7 km) oraz
Jezioro Turawskie oddalone zaledwie 1 km od naszego ośrodka.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się również: DinoPark w Krasiejowie
- unikalny w Polsce i w Europie teren odkryć szczątków kopalnych
Dinozaurów (ok. 10 km), Poliwoda - zespół łowisk i stawów rybnych (ok. 3km)
a także liczne ośrodki wypoczynkowe oraz dyskoteki przy Jeziorach
Turawskich).
„Dwór Zawiszy” to także wyjątkowy wystrój. To stylizowane
na późnośredniowieczne budynki ośrodka, niepowtarzalna i jedyna w swoim
rodzaju dekoracja pokoi, niesamowity klimat rycerskiego dworu oraz
autentyczne przedmioty dotyczące dawnego stylu życia. W związku
z powyższym Dyrekcja Ośrodka będzie wdzięczna o zachowanie
szczególnej ostrożności w okolicach eksponatów.

Dla naszych Gości przygotowaliśmy w 2 pensjonatach o trzygwiazdkowym
standardzie łącznie 100 miejsc noclegowych w 25 komfortowo urządzonych
pokojach, gdzie przestronne wnętrza oraz starannie dobrana aranżacja
sprawiają, iż czas płynie u nas inaczej.
Na obszarze 7 hektarów do Państwa dyspozycji oddajemy:
 trzygwiazdkowe budynki pensjonatowe (w tym jeden w stylizacji
późno-średnioniowiecznego zamku) o łącznej liczbie miejsc
noclegowych dla stu osób;
 2 restauracje i 2 bary. Gotują dla nas najlepsi kucharze. Oferujemy
własne świeże ryby oraz własne wyśmienite produkty regionalne;
 jedną małą oraz 3 duże sale bankietowo-restauracyjne mogące
pomieścić w sumie 300 osób;
 jedną salę konferencyjną na 100 osób;
 basen zewnętrzny (powierzchnia lustra wody: 15 m x 15m), wraz
z częścią SPA (masaże wodne) oraz z brodzikiem dla dzieci, na łącznej
powierzchni 2000 m² (dla naszych Gości hotelowych dostępny gratis);
 wewnętrzne SPA/Wellness o powierzchni 200m², w tym basen
wewnętrzny (o pow.: 9m x 5m) z masażami wodnymi i przeciwprądem,
w tym dwie sauny (fińska i parowa) oraz gabinet odnowy biologicznej;
 siłownię/Fitness; w tym saunę, osobne przebieralnie oraz natryski
i toalety dla mężczyzn i kobiet (dla naszych Gości hotelowych dostępne
gratis dwa dni w tygodniu);
 jedną saunę zewnętrzną (dla naszych Gości hotelowych dostępna
gratis dwa dni w tygodniu);
 plac zabaw dla dzieci (dla naszych Gości hotelowych dostępna gratis);
 smażalnię świeżych ryb ,stawy z molo wraz z ogrodem stawowym;
 altany, miejsca do grillowania, wędzarnię, tereny parkowe i spacerowe;
 parkingi strzeżone (dla naszych Gości hotelowych dostępne gratis).

Ponadto oferujemy Państwu następujące atrakcje sportowe:
 Jazdy konne (konieczna wcześniejsza rezerwacja, cennik dostępny
w recepcji);

 Quady z własnym torem off road’owym dostępne tylko dla naszych
gości noclegowych (konieczna wcześniejsza rezerwacja, cennik
dostępny w recepcji);
 Strzelanie z łuków i broni automatycznej (konieczna wcześniejsza
rezerwacja, cennik dostępny w recepcji);
 Paintball oraz Survival (konieczna wcześniejsza rezerwacja, cennik
dostępny w recepcji);
 2 stoły Billardowe (dla naszych Gości hotelowych dostępne gratis);
 1 stół do Tenisa Stołowego (dla naszych Gości hotelowych dostępny
gratis);
 1 Piłkarzyki (dla naszych Gości hotelowych dostępne gratis);
 Boisko oraz paletki do Badmintona (dla naszych Gości hotelowych
dostępne gratis);
 Boisko do siatkówki na trawie (dla naszych Gości hotelowych dostępne
gratis);
 Boisko do piłki nożnej o wymiarach 80 m x 60 m (dla naszych Gości
hotelowych dostępne gratis);
 Boisko do Siatkówki Plażowej na piasku (termin realizacji – lato 2015);
 Boisko do Piłki Nożnej na piasku (termin realizacji – lato 2015);
 Mini Golf (termin realizacji – lato 2015);
 Wypożyczalnia rowerów górskich i sprzętu wodnego (cennik dostępny
w recepcji);

Prosimy o zrozumienie że ze względu na wcześniej zdarzające się incydenty
związane z przypadkami kradzieży głównie naszych historycznych oraz
innych cennych przedmiotów, nasz Ośrodek jak i sam Hotel został objęty
systemem pełnego i nowoczesnego monitoringu.

Nie dotyczy to naturalnie pokoi gościnnych gdzie możecie i powinniście czuć
się Państwo zupełnie nieskrępowani i swobodni.
Goście proszeni są bezzwłocznie po przejęciu kluczy do pokoju/apartamentu
o dokładne
zapoznanie się z „Zestawieniem Wyposażenia
pokoju/apartamentu”, które jest załączone na stronie …... przedmiotowego
Informatora. Prosimy szczególnie usilnie naszych Szanownych Gości o
sprawdzenie Inwentarza oraz Wyposażenia wynajętego pokoju lub
apartamentu pod kątem ewentualnych braków w stosunku do zestawienia
umieszczonego w Informatorze oraz pod kątem zauważonych zniszczeń i
usterek.
Nasz Personel ze swojej strony dokonuje stałych kontroli wynajmowanych
pokoi. Następuje to również podczas przekazywania pokoju naszym
Gościom.
W przypadku nie otrzymania jakiejkolwiek reklamacji oraz braku zgłoszenia
co do usterek i braków ze strony naszego Gościa, Zarząd Ośrodka i Hotelu
przyjmuje że takowych braków i usterek nie było do momentu przejęcia
pokoju/apartamentu przez nowego Gościa.
Przezornie zwracamy uwagę na fakt że zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
każdy obywatel odpowiada materialnie za wyrządzone przez siebie szkody
oraz spowodowane braki w inwentarzu wynajmowanego pokoju
lub użytkowanych pomieszczeń.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

Z poważaniem
Dyrekcja „Dworu Zawiszy”

Przydatne informacje
Doba hotelowa trwa od godziny 13.00 do godziny 7.00 dnia następnego.

Śniadania wydawane są od godziny 8.00 do godziny 10.00. Konieczna jest
wcześniejsza deklaracja dotycząca korzystania ze śniadania. W ważnych
przypadkach istnieje możliwość dostosowania godziny śniadania
do indywidualnych potrzeb Gości.
Restauracja poza sezonem (to jest od końca października do końca kwietnia)
czynna jest od piątku do niedzieli w godzinach od 13.00 do 20.00. W sezonie
letnim (to jest od początku maja do końca września) zapraszamy od wtorku
do niedzieli od godziny 13.00. Wszystkich naszych Gości zapraszamy do
zamawiania przepysznych dań z naszej karty menu. Istnieje także możliwość
przygotowania indywidualnego jadłospisu na czas pobytu.
Wymiana ręczników w pokojach następuje co trzy dni. Z kolei pościel
wymieniamy raz na tydzień. Na życzenie Gościa ręczniki oraz pościel
wymieniane są zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Gościa. Istnieje
także możliwość doposażenia apartamentów o dodatkowe sztućce, talerze,
kubki czy szklanki.
Na terenie całego Ośrodka „Dwór Zawiszy” jest dostęp do bezpłatnej i wolnej
od hasła sieci Wi Fi.
Istnieje możliwość skorzystania z parkingu na terenie Ośrodka. Jest
on strzeżony i zamykany na noc. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nie
pozostawianie cennych przedmiotów w pojazdach.
Na terenie Ośrodka „Dwór Zawiszy” obowiązuje całkowity zakaz palenia.
Zakaz ten nie obejmuje specjalnie przygotowanych do tego stref na zewnątrz
oraz tarasach.
W Państwa interesie prosimy o bezzwłoczne zgłaszanie wszystkich
zauważonych usterek, awarii oraz nieprawidłowości. Zgłoszeń można
dokonywać osobiście w recepcji Ośrodka lub pod numerami telefonów
77/5472870 lub 784303848.

Najbliższe apteki znajdują się w Ozimku (ok. 7 km). Są to:
a. Apteka „Częstochowska” przy ul. Częstochowskiej 19,
tel. 077 465 42 10

b. Apteka „Arnika” przy ul. Kolejowej 1,
tel. 077 401 96 86
c. Apteka „Opolska” przy ul. Opolskiej 2,
tel. 077 465 19 64
d. Apteka „Dbam o zdrowie” przy ul. Dłuskiego 1,
tel. 077 465 13 65
Najbliższe sklepy wielko wielkopowierzchniowe znajdują się w:
a. Netto, ul. Wyzwolenia 1, Ozimek (ok. 7 km), czynny od poniedziałku do
soboty w godzinach 07.00 – 21.00 oraz w niedziele w godzinach 08.00
– 20.00;
b. Biedronka, ul. Kolejowa 2, Ozimek (ok. 7 km), czynna od poniedziałku
do soboty w godzinach 07.00 – 21.00 oraz w niedziele w godzinach
09.00 – 20.00;
c. Tesco, ul. Ozimska 72, Opole (ok. 20 km), czynne 24 h na dobę, 7 dni
w tygodniu.

Ważne numery telefonów

Numer alarmowy (policja, pogotowie, straż)
Szpital św. Rocha w Ozimku, ul. Częstochowska 31

Regulamin Ośrodka „Dwór Zawiszy”
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Dyrekcja „Dworu Zawiszy” będzie państwu wdzięczna za współpracę
w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu
spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
1. Pokój wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 13.00 do godziny 11.00 dnia
następnego.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia,
Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym
upływa termin najmu pokoju.
4. Ośrodek uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę
posiadanych możliwości.
5. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
a. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
b. Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji
o Gościu;
c. Profesjonalną i uprzejma obsługę;
d. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń
podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności,
tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie;
e. W przypadku, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły
być usunięte, w miarę posiadanych możliwości udostępnić inny
pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
6. Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy następujące usługi:
a. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
b. Budzenie o wyznaczonej godzinie;
c. Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych
w czasie pobytu gościa w Ośrodku;
d. Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Ośrodku.
7. Dla dzieci do lat 4 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku
z rodzicami.
8. Zwierzęta są akceptowane. Mogą jednak obowiązywać dodatkowe
opłaty.
9. Gość powinien zawiadomić recepcję ośrodka o wystąpieniu szkody
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty
lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności
albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli
przedmioty te nie zostały oddane do depozytu w recepcji.

11.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę
samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
12.
Gość naszego Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną
za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałe z jego winy
lub z winy odwiedzających go osób.
13.
Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić
zamknięcie drzwi a klucz pozostawić w recepcji.
14.
Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli
nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
15.
Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju
od godziny 7.00 do godziny 22.00.
16.
Na terenie całego Ośrodka obowiązuje zachowanie ciszy
od godziny 22.00 do godziny 7.00.
17.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione
jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych
podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenie pokoju.
18.
W razie nie dojazdu pobieramy opłatę za jedna dobę.
19.
Jeśli Gość pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających
zakłóca spokojny pobyt pozostałych Gości lub funkcjonowanie
Ośrodka, może zostać z niego usunięty.
20.
Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas
poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka,
wyrządzając szkodę w mieniu bądź osobie Ośrodka, Gości w nim
przebywających, pracowników Ośrodka albo też w inny sposób
zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.
21.
Przedmioty
osobistego
użytku
pozostawione
przez
wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany
przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek
ma prawo przechować te przedmioty przez 3 miesiące.
22.
W przypadku pytań, zauważonych incydentów oraz
nieprawidłowości prosimy o kontakt z recepcją/Dyrekcją Ośrodka lub o
telefon pod nr.: 77/5472870 lub 784303848.
Dyrekcja Ośrodka „Dwór Zawiszy”

Regulamin korzystania z kompleksu basenów Ośrodku „Dwór
Zawiszy”
1. Przed wejściem na teren basenu należy zapoznać się z niniejszym
Regulaminem i stosować się do niego w czasie pobytu na basenie.
2. Basen jest dostępny dla Gości Ośrodka oraz dla Gości z zewnątrz
wg „Cennika Opłat Korzystania z Basenu”. Cennik dostępny jest
w Recepcji Ośrodka.
3. Przed wejściem na basen użytkownicy zobowiązani są do przebrania
się w strój kąpielowy.
4. Zaleca się zostawianie cennych przedmiotów w domu lub w pokoju
celem zmniejszenia ryzyka kradzieży. Za rzeczy zaginione lub skradzione
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
5. Przed skorzystaniem z basenu należy skorzystać z prysznica
znajdującego się przy basenie.
6. Z prysznica należy korzystać również po każdorazowym skorzystaniu z
toalety.
7. Na terenie basenu zabrania się spożywania żywności, wnoszenia
napojów, rzeczy oraz innych ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,
w szczególności wykonanych ze szkła.
8. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie własnych napojów
alkoholowych.
9. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie
pod opieką osoby dorosłej.
10. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pieluchomajtkach.
11. Zabrania się korzystania z basenu osobom, które:
a. są nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających
b. są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla
nich samych lub dla innych
c. posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybica,
liszaje
d. są uczulone na środki dezynfekujące
e. chorują na choroby zakaźne

12. Osoby starsze, niepełnosprawne i kobiety w ciąży, powinny korzystać
z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich
stanu zdrowia.
13. Na terenie basenu kategorycznie zabrania się:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

biegania
skoków do wody z rozbiegu
spożywania żywności oraz żucia gumy
wszczynania fałszywych alarmów
głośnego zachowania i okrzyków
pozostawiania małych dzieci bez opieki

14. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników
odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
15. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie
obciążona kosztami wymiany wody oraz kosztami usunięcia
zanieczyszczenia.
16. Zabrania się wprowadzania zwierząt na basen.
17. Basen nie jest strzeżony.
18. Osobom nie przestrzegającym niniejszego Regulaminu Dyrekcja
Ośrodka ma prawo zakazać wstępu na basen.
19. W przypadku pytań, zauważonych incydentów oraz nieprawidłowości
prosimy o kontakt z recepcją/Dyrekcją Ośrodka lub o telefon pod
nr.: 77/5472870 lub 784303848.
Dyrekcja Ośrodka „Dwór Zawiszy”

Regulamin korzystania z sauny w Ośrodku „Dwór Zawiszy”
1. Przed wejściem na teren sauny należy zapoznać się z niniejszym
Regulaminem i stosować się do niego w czasie pobytu w saunie.
2. Sauna jest dostępna dla Gości Ośrodka oraz dla Gości z zewnątrz
wg „Cennika Opłat Korzystania z Sauny”. Cennik dostępny jest
w Recepcji Ośrodka
3. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować
się do instrukcji użytkowania oraz poleceń i informacji udzielanych
przez pracownika Ośrodka.
4. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji
nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik Ośrodka.
5. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby, których stan zdrowia
na to zezwala.
6. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby
małoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie za zgodą oraz
w towarzystwie dorosłego opiekuna.
7. Należy przestrzegać utrzymania porządku i czystości na terenie sauny.
8. Zalecana ilość tygodniowych wizyt w saunie w celu poprawy
wydolności organizmu to dwa razy.
9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła, by
usunąć z ciała wszelkie kosmetyki i zanieczyszczenia.
10. Aby uniknąć oparzeń, należy zdjąć metalową biżuterię. W trakcie
korzystania z sauny zabronione jest także noszenie okularów i szkieł
kontaktowych.
11. Z sauny należy korzystać nago bądź ewentualnie w kostiumie
bawełnianym.
12. Ze względu na zróżnicowaną tolerancję organizmu zaleca się
w czasie nagrzewania ciała, by stopniowo przemieszczać się z ław
niższych na wyższe

13. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni
i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego. Należy także
pamiętać o zachowaniu spokoju i ciszy.
14. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych
z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła lub innych
kosmetyków myjących.
15. Na terenie sauny zabrania się:
a. chodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
b. wykonywania zabiegów kosmetycznych,
c. hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
d. wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
e. wnoszenia napojów alkoholowych,
f. nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego
powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
g. palenia tytoniu,
h. niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
16. Po pobycie w saunie niezalecane są korzystanie z wanny czy jacuzzi
oraz nadmierny wysiłek fizyczny.
17. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie zaprzestać
korzystania z sauny oraz wezwać pomoc.
18.

Kategorycznie zabrania się korzystania z sauny osobom:

a. bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
b. z chorobami krążenia,
c. chorującym na cukrzycę,

d. nietrzeźwym,
e. kobietom ciężarnym,
f.

kobietom w czasie menstruacji.

19. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu
będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych
opłat.
20. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała
się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
21. Dyrekcja Ośrodka „Dwór Zawiszy” nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu
i wskazań obsługi.
22. W
przypadku
pytań,
zauważonych
incydentów
oraz
nieprawidłowości prosimy o kontakt z recepcją/Dyrekcją Ośrodka lub o
telefon pod nr.: 77/5472870 lub 784303848.

Dyrekcja Ośrodka „Dwór Zawiszy”

Regulamin korzystania z Sali Fitness w Ośrodku „Dwór Zawiszy”
1.

Przed wejściem na teren Sali Fitness należy zapoznać
się z niniejszym Regulaminem i stosować się do niego w czasie
pobytu na jej terenie.

2.

Sala jest dostępną dla Gości Ośrodka oraz dla Gości z zewnątrz
wg „Cennika Opłat Korzystania z Sali Fitness”. Cennik dostępny jest
w Recepcji Ośrodka.

3.

Sala Fitness jest przeznaczona tylko do zajęć o charakterze
korekcyjno – rehabilitacyjnym i siłowym.

4.

Zabrania się wykorzystywać salę fitness do innych celów.

5.

Osoba korzystająca z wyposażenia Sali Fitness zobowiązana jest do
zachowania bezpieczeństwa swojego i współćwiczących.

6.

Korzystający z Sali Fitness odpowiada za pozostawienie po sobie
ładu i porządku.

7.

Wszelkie uszkodzenia sprzętu trzeba natychmiast zgłaszać
u pracowników Ośrodka. Za szkody wyrządzone przez użytkownika
ponosi on całkowitą odpowiedzialność finansową.

8.

Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój sportowy.

9.

Ćwiczący przebierają się w szatniach pozostawiając rzeczy
w należytym porządku lub w szafkach ubraniowych.

10. Dyrekcja Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze,
kosztowności oraz inne wartościowe rzeczy pozostawione przez
Gości bez nadzoru.
11. Wszyscy nie przestrzegający regulaminu tracą prawo do korzystania
z sali fitness bez zwrotu kosztów.
12. W przypadku pytań, zauważonych incydentów oraz nieprawidłowości
prosimy o kontakt z recepcją/Dyrekcją Ośrodka lub o telefon pod
nr.: 77/5472870 lub 784303848.
Dyrekcja Ośrodka „Dwór Zawiszy”

Regulamin Korzystania Placu Zabaw dla Dzieci w Ośrodku „Dwór
Zawiszy”
Plac Zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych dzieci. Starajmy się, aby
zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi
nieprzemyślanymi działaniami.
Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce
zabaw i wypoczynku.
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.
2. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone
dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
3. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być
dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny, z jakich
urządzeń może korzystać dziecko, winien dokonać rodzic / opiekun /
nauczyciel.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się,
należy przestrzegać następujących reguł:
a. w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe
i jazda na rowerze,
b. zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji
urządzeń, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek
i dachów domków,
c. zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż
jedno dziecko na jednym miejscu.
5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
zaśmiecania terenu,
niszczenia i uszkadzania roślinności,
dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych,
zakłócania spokoju i porządku publicznego,
palenia ognisk
używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
chemicznych,
g. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków
odurzających,
h. przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu
a.
b.
c.
d.
e.
f.

7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki nie zawinione przez
kierujących Ośrodkiem i powstałe w wyniku niedozwolonego
i nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub w wyniku nie przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z Placu Zabaw wyłącznie pod nadzorem
rodziców, ich prawnych opiekunów lub pod nadzorem innych dorosłych
osób upoważnionych do opieki nad dziećmi.
9. Użytkownicy korzystają z placu zabaw na własną odpowiedzialność
i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub inne
nieprawidłowości prosimy zgłaszać na recepcji lub do dyrekcji Ośrodka,
lub pod nr tel. 77/5472870
Dyrekcja Ośrodka „Dwór Zawiszy”

Godne polecenia
1. Jura Park Krasiejów
Z wielką przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu propozycję
zwiedzania JuraParku Krasiejów. Jest to trzeci z kolei obok JuraParku Bałtów
i JuraParku Solec park tematyczny w Polsce.
Do najbardziej interesujących atrakcji Parku należą:
 Tunel Czasu – interaktywna kapsuła prezentującą dzieje naszej
planety począwszy od Wielkiego Wybuchu, poprzez kolejne etapy
kształtowania się Ziemi aż po czasy obecne;
 Prehistoryczna ścieżka edukacyjna prowadząca przez teren wyrobiska
o długość około 1500 m i czasie od 1,5 do 2 godzin;
 Pawilon Paleontologiczny, w którym znajdują się największe w Europie
skamieniałości triasowych płazów i gadów. Jest to jedyne muzeum na
świecie, które stoi nad czynnym stanowiskiem paleontologicznym;
 Liczne warsztaty edukacyjne oraz lekcje muzealne. Zajęcia
prowadzone są z wykorzystaniem różnych środków i pomocy
dydaktycznych;
 Plac Zabaw o powierzchni ponad 3000 m2;
 park rozrywki pełen automatów do gier, symulatorów, dmuchanych
zjeżdżalni;
 kąpielisko ze strzeżona plażą;
 kino 5D. Prócz trójwymiarowego obrazu widzowie mogą doznawać,
także innych wrażeń zmysłowych: dźwiękowych, ruchowych,
dotykowych;
 prehistoryczne oceanarium – stanowiące gratkę dla wszystkich, którzy
chcieliby zobaczyć z bliska jak wyglądało podwodne życie miliony lat
temu;
Więcej informacji udziela:

JuraPark Krasiejów
ul. 1 Maja 10
46-040 Krasiejów
tel.: 519 346 149 , 077 465 14 67
rezerwacja.krasiejow@jurapark.pl
www.juraparkkrasiejow.pl

2. Spływy kajakowe
Rzeka Mała Panew nazywana również opolską Amazonką, która jako jedna
z niewielu w Polsce zachowała swój właściwie nienaruszony, naturalny
charakter, jest jedną z naszych największych atrakcji turystycznych.
Bajkowe krajobrazy, różnorodny świat roślinno-zwierzęcy to właśnie Mała
Panew. Ponad sto meandrów, piaszczyste łachy po obu brzegach,
starorzecza oraz przepiękne krajobrazy to prawdziwy raj dla miłośników
kajaków. W ramach projektu dofinansowywanego przez Unię Europejską
"Regionalne Centrum Turystyczne Dolina Małej Panwi”, na rzece
wybudowano stanice kajakowe. Posiadają one deszczochrony, kuchnie
polowe, parkingi oraz pola namiotowe. Na brzegach rzeki znajdują się znaki
informujące, na którym kilometrze znajdują się kajakarze i na co w danym
miejscu warto zwrócić uwagę.
Wymarzonym sposobem na zapoznanie się z walorami Małej Panwi jest
spływ kajakiem jedną z czterech tras:
 Krupski Młyn – Zawadzkie: trasa trudna, wiele przeszkód. Wymaga
dobrej sprawności fizycznej. Czas trwania ok. 5-6 godzin (16km).
 Zawadzkie – Kolonowskie: trasa bardzo malownicza. W całości
przebiega przez tereny leśne. Dostarcza wielu wrażeń. Czas trwania
ok. 4,5 – 5 godzin (12km).
 Kolonowskie – Ozimek: trasa łatwa i przyjemna, ale z wieloma
progami, wymagającymi przenoszenia kajaków. Rzeka częściowo
regulowana. Czas trwania ok. 3,5 – 4 godziny (15km).
 Ozimek – Turawa: trasa łatwa, ale wymagająca wysiłku – spodziewać
się można wiatru, powodującego fale. Czas trwania 3 – 6 godzin
(w zależności od siły wiatru) (12km).
Więcej informacji udziela:

3. Trasy rowerowe gminy Ozimek

Agro-Ranczo
Dariusz Jasiniak
Schodnia ul. Brzezinka 3
46-040 Ozimek
Tel. +48 77 4652595,
kom. +48 507 856 270,
e-mail: madek@op.pl
www.agro-ranczo.pl

Gmina Ozimek ma bardzo bogatą sieć szlaków rowerowych
o zróżnicowanym
stopniu trudności i atrakcyjności. Do najbardziej
popularnych tras zaliczane są:






trasa 111 N,
trasa 115 S,
trasa 117 Y,
trasa 160 N,
TRASA 401Z.
Szczegółowe opisy tras wraz z mapami dostępne są na stronie:
http://www.ozimek.pl/turystyka/trasy,rowerowe.html

4. Muzeum Hutnictwa w Ozimku
Muzeum powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Doliny Małej Panwi, dzięki
zaangażowaniu i pracy jego członków. Uroczyste otwarcie odbyło się 7
grudnia 2012 r.
Wystawa przedstawia liczne eksponaty (gromadzone od lat, a także
udostępnione przez osoby prywatne), prezentując „dorobek” hutniczy
obszaru Śląska sięgający XVIII i XIX wieku. Tematem przewodnim
ekspozycji są wyroby wytwarzane w ówczesnym przemyśle hutniczym, m.in.
w Pruskiej Królewskiej Hucie Malapane, której tradycje podtrzymuje
istniejąca po dziś dzień Huta Małapanew w Ozimku.
Wśród nich na uwagę zasługują naczynia codziennego użytku, żeliwne
piecyki, wagi, krzyże cmentarne, krucyfiksy, elementy żeliwnych ogrodzeń
nagrobków, pięknie zdobione talerze wg. projektu Carla Schinkla, przedmioty
gospodarcze i inne.

Więcej informacji udziela:

Muzeum Hutnictwa w Ozimku
ul. Hutnicza 1
46-040 Ozimek
tel.: 606 815 733
www.muzeum-hutnictwa.pl
5. Najstarszy żelazny most wiszący na kontynencie europejskim

Ten żelazny most łańcuchowy, i jednocześnie symbol miasta, oddano
do użytku 12 września 1827 r. i jak na owe czasy był ewenementem na skalę
światową. Był to pionierski projekt autorstwa Karla - królewskiego mistrza
hutniczego. Wybudowany za 4.200 talarów, most stanowił główną przeprawę
na szlaku Dobrodzień - Opole.
Most składa się z przęsła podwieszonego do żelaznych łańcuchów,
wspartych na dwóch żeliwnych pylonach, złożonych z odlewanych,
ażurowych płyt, zwieńczonych neogotyckimi portalami. Ważąca około 55 ton
konstrukcja oparta jest na murowanych przyczółkach. Rozpiętość w osiach
pylonów wynosi 31,5 m, przęsło mierzy 28,6 m długości i 6,0 m szerokości,
a cały most składa się z około 1600 żelaznych części – w dużej mierze
wykonanych ręcznie, kutych. Jako jeden z nielicznych, przetrwał
do dzisiejszych czasów, praktycznie w stanie oryginalnym.
6. Jezioro Turawskie
Jezioro Turawskie to zbiornik retencyjny na Małej Panwi o powierzchni 24
km², wysokości zapory 13 m, głębokości do 13 m i pojemności maksymalnej
ok. 108 mln m³.
Zbiornik zbudowano w latach 1933-1939 jako Turawa-Stausee,
aby umożliwić regulację poziomu wody na Odrze oraz w celach rekreacyjnowypoczynkowych. Na odpływie z jeziora działa elektrownia wodna o mocy
1,2 MW. Brzegi północny i południowy tworzą plaże otoczone
sosnowymi lasami z wieloma ośrodkami wypoczynkowymi. Na akwenie tym
jest również uprawiane żeglarstwo i wędkarstwo.
W pobliżu Jeziora Turawskiego znajdują się inne jeziora:
Jeziora "Średnie" i "Małe" (oba na południe od południowego brzegu
Turawskiego) oraz Jezioro Srebrne (inne nazwy to Osowiec, Zielone
lub
Szmaragdowe),
znajdujące
się
w
lasach
w
okolicach
wsi Osowiec i Turawa. Jest oddalone o około 2 km od jeziora Turawskiego.
Zajmuje powierzchnię 12 ha, a głębokość dochodzi do 17 m.
Więcej informacji udziela:

7. Stobrawski Park Krajobrazowy

Punkt Informacji Turystycznej
przy Gminnej Bibliotece Publicznej
ul. Opolska 33, Turawa
tel.: 077/42 12 044
e-mail: gbpturawa@o2.pl
www. turawa.pl

Stobrawski Park Krajobrazowy został powołany rozporządzeniem Wojewody
Opolskiego w 1999 roku na powierzchni 52 636,5 ha. Obejmuje teren
dwunastu gmin: Dobrzenia Wielkiego, Dąbrowy, Kluczborka, Lasowic
Wielkich, Lewina Brzeskiego, Lubszy, Łubnian, Murowa, Pokoju, Popielowa,
Świerczowa i Wołczyna. Położony jest w dorzeczu Stobrawy,
Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy. Na południu granica parku
opiera się o rzekę Odrę, przecinając ją w okolicach Mikolina oraz Nysę
Kłodzką. Teren ten jest bogaty zarówno interesującą florę jak i faunę.
Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znajdują się obecnie cztery
rezerwaty przyrody, 8 użytków ekologicznych, jeden zespół przyrodniczokrajobrazowy, 53 pomniki przyrody oraz interesujące obiekty sakralne.
Stobrawski Park Krajobrazowy to także:
 4 szlaki turystyczne piesze o zróżnicowanym stopniu atrakcyjności
i trudności,
 niezliczone trasy rowerowe,
 aktywny wypoczynek na lokalnych rzekach.

Więcej informacji na temat tras rowerowych w Stobrawskim PK znajdą
Państwo na stronie http://bike-turist.blogspot.com/ założonej przez Panią
Katarzynę Proth.
Więcej informacji oraz szczegółowe
mapy topograficzne wzbogacone
o szereg informacji związanych
z parkiem znajdą Państwo w:

Stobrawski Park Krajobrazowy
Ul. Reymonta 3
46-034 Pokój, Ładza
tel.: 077 469 35 50,
http://spk.zopk.pl

