REGULAMIN
1. Goście przebywający w domu letniskowym proszeni są o przestrzeganie zasad
bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
2. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 510608333 lub
602332052.
3. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku, co jest równoznaczne z akceptacją
warunków rezerwacji i regulaminu. Nie realizujemy kart płatniczych, nie dotyczy
rezerwacji z booking.com.
4. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie
domku, spowodowane nie z winy właściciela, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych
należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu
wpłaconego zadatku.
5. Urlopowicze przebywający na terenie działki z domkiem ubezpieczeni są we własnym
zakresie.
6. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem
domku. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić reprezentanta
obiektu pod nr telefonu 510608333 lub 602332052. Za powstałą z winy gości szkodę
lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
7. Domek jest wyposażony w 6 kompletów do spania, 6 kompletów zastawy stołowej
(talerze płytkie i głębokie, kubki do picia, kieliszki, sztućce, kuchenkę elektryczna do
gotowania, czajnik elektryczny, komplet garnków, 2 telewizory, 1 piekarnik, toster,
robot itp.), tylko za zgodą wynajmującego jest możliwość dostarczenie siódmego
kompletu pościeli.
8. W domku obowiązuje zakaz używania piecyków elektrycznych. W przypadku
chłodniejszych dni korzystamy z kominka lub klimatyzatora
9. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, używania
własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.
10. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać
niezwłocznie reprezentantowi obiektu pod nr telefonu 510608333 lub 602332052.
11. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu
domków oraz - zakaz przebywania zwierząt (psów, kotów) w pościeli i łóżkach gości.
W przypadku nieprzestrzegania tego punktu, wynajmujący będzie obciążony
kosztami.
12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości
pozostawione w domku lub na terenie działki, jak również nie ponosi
odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów
pozostawionych na terenie działki. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed
kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
13. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie
upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
14. Domek jest przeznaczony na 6 osób, każde przebywanie większej liczby osób należy
zgłaszać reprezentantowi obiektu.
15. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie reprezentanta obiektu.
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pod nr telefonu 510608333 lub 602332052
właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
Doba zaczyna się w dniu przyjazdu o 16 a kończy w dniu wyjazdu o 10.
16. Goście zobowiązani są do uprzątnięcia z terenu działki nieczystości po swoich
zwierzętach.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

