REGULAMIN POBYTU W CAŁOROCZNYCH DOMKACH DREWNIANYCH
NAD MORZEM I JEZIOREM
Drodzy Goście !
W trosce o bezpieczeństwo oraz porządek przedstawiamy Państwu obowiązujący regulamin.
Regulamin pobytu w naszych domkach określa obowiązki osób korzystających z wynajętego domku
wypoczynkowego.
1. Wynajem domku obejmuje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami liczbę do 6 (sześciu) osób.
2. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez Wynajmującego oraz
za dodatkową opłatą.
3. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku bez zgody i wiedzy
Wynajmującego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy
z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 10:00.
5. Należności związane z wynajęciem domku wypoczynkowego należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.
6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu w domku, uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi.
7. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domku lub uszkodzenia
przedmiotów będących własnością Najemców. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku
odpowiedzialność ponosi wyłącznie Najmujący domek.
8. Gdy używasz grilla pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa oraz o rozpalaniu z dala od drewnianych ścian
domku - bezwzględny zakaz używania grilla na tarasie.
9. Jeśli używasz kominka, pamiętaj bezwzględnie o zasadach bezpieczeństwa. W kominku można palić tylko
drewno, a drzwiczki kominka muszą być zawsze zamknięte.
10. Właścicieli zwierząt prosimy o pilnowanie swoich pupili, a także zachowanie czystości i zapewnienie
spokoju oraz bezpieczeństwa innym Gościom.
11. Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy zgłaszać niezwłocznie Wynajmującemu domki.
12. Wychodząc należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.
13. Najemca wynajmując domek odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe w czasie swojego pobytu.
14. Najemcy podczas pobytu mogą korzystać z bezpłatnego, niestrzeżonego parkingu (tj. max. 2 samochody
na 1 domek). Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, straty lub
kradzieże.
15. Po wcześniejszych ustaleniach Wynajmujący wyraża zgodę na pobyt w domku małych zwierząt
domowych.
16. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
17. Śmieci i inne odpady należy składować w pojemniku znajdującym się na zewnątrz domku zgodnie
z zachowaną segregacją.
18. Przekazanie i odbiór domku wypoczynkowego następuje w obecności Wynajmującego.
19. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu
ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez Najemcę.
20. Regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami, akceptowaną przez Najemcę w chwili
wpłacenia zadatku. W razie ewentualnych sporów dotyczących wykonania umowy, w pierwszej
kolejności strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania konfliktu.
Natomiast w przypadku braku porozumienia między stronami wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej
umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miasta Słupska.
Życzymy miłego wypoczynku.

