
 

 

 

1. Doba w domku zaczyna się o godz.15:00 dnia przyjazdu i trwa do godz.10:00 dnia 

następnego. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

2. Wpłata zadatku wiąże się z akceptacją regulaminu. 

3. Opłata za pobyt oraz opłata klimatyczna regulowana są najpóźniej w dniu przyjazdu. 

Goście zobowiązani są zapoznać się z regulaminem przed otrzymaniem kluczy. 

4. Uprasza się gości o okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość przy dokonaniu opłaty 

klimatycznej oraz pozostałej kwoty na poczet określonego pobytu, gotówką bądź kartą w 

recepcji. Usługodawca informuje, że dane osobowe klientów nie będą przekazywane ani 

udostępniane osobom trzecim. 

5. Goście zobowiązani są zapoznać się z regulaminem, dokonać wpłaty pozostałej kwoty na 

poczet określonego pobytu przed otrzymaniem kluczy.  

6. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, ośrodek nie zwraca opłaty za 

pobyt. 

7. Liczba osób w trakcie pobytu nocujących w domku nie może przekraczać liczby osób 

wcześniej ustalonej i wskazanej w ofercie rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu 

właściciel lub osoba go reprezentująca ma prawo rozwiązać umowę pobytu ze skutkiem 

natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należnej za niewykorzystany pobyt. 

8. Klient może korzystać z domku wyłącznie w celach wypoczynkowych i nie może go oddać w 

dalszy podnajem bez zgody właściciela. 

9. Cisza nocna trwa od godz.22:00 do 6:00. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy 

nocnej. W przypadku uzasadnionych skarg skierowanych do właściciela lub osoby go 

reprezentującej ma on prawo wezwać ochronę bądź inne służby porządkowe i rozwiązać 

umowę pobytu ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu pieniędzy za 

niewykorzystany pobyt. 

10. Goście zobowiązują się pozostawić domek w stanie takim jaki otrzymali oraz pozostawienia 

naczyń i urządzeń kuchennych w czystości. 

11. Jeżeli doszło do zniszczeń Goście zobowiązani są przywrócić stan poprzedni na własny koszt 

lub wypłacić odszkodowanie według zasad ustalonych przez właściciela lub osobę go 

reprezentującą adekwatne do zniszczeń. W przypadku powstałych szkód lub innych 

nieprzewidzianych okoliczności, wątpliwości związanych z pobytem należy skontaktować się 

z właścicielem lub osobą go reprezentującą pod wskazanymi numerami: 609 392 551, 

663 430 044. 

12. Podczas pobytu właściciel bądź osoba go reprezentująca ma prawo wejść do domku jeżeli 

zajdzie nieprzewidziana potrzeba (wyłączenie urządzeń przed burzą, ulewa, zamknięcie 

okien, wszelkie awarie itp.) 

13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy na terenie ośrodka 

przez osoby tam przebywające jak również za rzeczy pozostawione w domku. 

14. W przypadku gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój lub dobra sąsiadów oraz nie 

przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia między ludziom właściciel bądź 

osoba go reprezentująca ma prawo wezwać ochronę bądź inne służby porządkowe i 

rozwiązać umowę pobytu natychmiast bez obowiązku zwrotu pieniędzy za niewykorzystany 

pobyt. 

15. Za pobyt zwierząt obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł. 

16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domku 

wszelkiego rodzaju grzałek oraz innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących 

wyposażenia domku. 

17. Na placu zabaw dzieci powinny być wyłącznie pod opieką rodziców, Nie ponosimy 

odpowiedzialności za pozostawione bez opieki dzieci na terenie ośrodka. 

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU I DOBREJ ZABAWY! 


