
REGULAMIN DOMU

Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w naszym Domu zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć

nieprzyjemnych  sytuacji.  Będziemy  wdzięczni  za  współpracę  w  przestrzeganiu  niniejszego

regulaminu, który ma służyć zapewnieniu Państwu miłego i spokojnego wypoczynku.

1. Doba  hotelowa  zaczyna  się  o  godzinie  14tej  i  trwa  do  godziny  10tej  następnego  dnia.

Goście są zobowiązani opuścić pokój i oddać klucze do godziny 10tej w dniu wyjazdu.

2. Opłatę za pobyt należy uiścić z góry, w dniu przyjazdu przy zameldowaniu.

3. Osoby  przebywające  na  wczasach  zobowiązane  są  do  zameldowania  się  w  momencie

przyjazdu.

4. Przy zameldowaniu otrzymujecie  Państwo klucz do pokoju oraz klucz do głównych drzwi

wejściowych. Opłata za zgubienie jednego klucza wynosi 50 zł.

5. Każda  rezerwacja  pokoju  wymaga  wpłacenia  zadatku  w wysokości  równej  kwocie  najmu

za min. dwie doby, zadatek jest bezzwrotny. 

6. Samodzielny pobyt dzieci  i  młodzieży do lat 18 jest możliwy tylko na podstawie pisemnej

zgody opiekunów prawnych.

7. Osoby  niezameldowane  w  Domu  Twoja  Przystań  mogą  w  nim  przebywać  wyłącznie

za wcześniejszą zgodą Gospodarzy, nie dłużej niż do godziny 22:00.

8. Za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach nie ponosimy odpowiedzialności. Zalecamy

zamykanie okien przed wyjściem z pokoju i ewentualne zaciągnięcie zasłon (również w celu

uniknięcia nagrzania pokoju).

9. Miejsca postojowe dla aut przed posesją są niestrzeżone i nie ponosimy odpowiedzialności za

pozostawione tam samochody. 

10. Każdy Gość parkujący auto przed posesją powinien umieścić za przednią szybą samochodu

kartę z numerem zajmowanego pokoju, opcjonalnie nr. telefonu; do pobrania u Właściciela.

11. W godzinach 22:00 – 7:00 obowiązuje cisza nocna.

12. Ze  względu  na  bezpieczeństwo  przeciwpożarowe  zabronione jest  używanie  w  obiekcie

otwartego  ognia  (grill,  świece  itp.),  grzałek,  kuchenek  elektrycznych  i  innych  podobnych

urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. 

13. Za szkody spowodowane przez wynajmującego całkowitą odpowiedzialność materialną ponosi

wynajmujący,  za  dzieci  odpowiedzialność  ponoszą  ich  opiekunowie.  Gość  powinien

zawiadomić Gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

14. ZAKAZ  PALENIA dotyczy  wszystkich  pokoi,  łazienek  i  części  wspólnych  obiektu.

Kara za złamanie tego zakazu wynosi 250 zł i wiąże się z koniecznością ozonowania.

15. Prosimy o utrzymanie czystości w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnych.

16. Właściciel domu może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek

i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać z tego

powodu natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

17. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.

18. Informacja  dot.  RODO znajduje  się  w ogólnodostępnym korytarzu  przy  wejściu  głównym

oraz u Właściciela.

19. Dokonanie  rezerwacji  i/lub  zameldowanie  w  obiekcie  jest  jednoznaczne  z  akceptacją

niniejszego regulaminu.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem i życzymy miłego pobytu :)


