Będziemy Paostwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego
regulaminu, który ma służyd zapewnieniu komfortu, spokoju i bezpieczeostwa
pobytu wszystkim naszym gościom.

REGULAMIN POBYTU
1. Pokój wynajmowany jest na doby,
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego,
możliwośd zmiany godziny należy ustalid przed przyjazdem,
3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, nie jest
zwracana opłata za pobyt w danym dniu,
4. Gośd nie ma prawa przekazywad zwalnianego przez siebie miejsca w pokoju
innym osobom, nawet jeśli nie upłyną jeszcze okres za który uiścił należną
opłatę,
5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.30,
6. Zachowanie Gości nie powinno zakłócad spokojnego pobytu innych Gości,
Istnieje możliwośd odmowy dalszego świadczenia usług osobom nagminnie
łamiącym tę zasadę ,
7. Na terenie całego domu oraz na balkonach obowiązuje całkowity zakaz
palenia,
8. Gośd otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócid w
chwili zakooczenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za
wymianę zamka,
9. Każdorazowo opuszczając pokój, Gośd powinien wyłączyd telewizor i radio,
zgasid światło, sprawdzid zamknięcie drzwi,

10. Ze względu na bezpieczeostwo przeciwpożarowe, zabronione jest używania w
pokojach grzałek, suszarek do grzybów i innych podobnych urządzeo nie
stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy
komputerowych a także suszarek do włosów,
11. Gośd ponosi odpowiedzialnośd materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeo technicznych powstałe z
jego winy lub winy odwiedzających go osób,
12. Gośd powinien zawiadomid właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po
jej stwierdzeniu,
13. Właściciel psa zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie
obiektu i na zewnątrz oraz usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych
przez psa. Odpowiada materialnie za wszelkie szkody przez niego wyrządzone,
14. Właściciel psa zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie
zachowywał się głośno w pomieszczeniach, jak również by nie zakłócał
wypoczynku innych Gości,
15. Do dyspozycji gości udostępnia się parking niestrzeżony, Gospodarze nie
ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby
trzecie.

Pytania i uwagi prosimy zgłaszad pod numerem telefonu: 600 338 317

Dziękujemy

