
REGULAMIN
1. Goście  przebywający  w  „Uroczym  Zakątku”  zobowiązani  są  do  przestrzegania  zasad

bezpiecznego oraz kulturalnego wypoczynku.

2. Rezerwacja  domku  następuje  po  wpłacie  umówionego  zadatku.  Wpłata  zadatku  stanowi
akceptację niniejszego regulaminu. 

3. Należność  za  pobyt  wraz  z  opłatą  klimatyczną  należy  zapłacić  w  dniu  przyjazdu.  Forma
płatności – gotówka lub przelew BLIK na telefon.

4. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 i kończy się o godz. 10.00 następnego dnia.

5. Najemca  ponosi  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkiego  rodzaju  uszkodzenia  lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i  urządzeń technicznych powstałe w trakcie pobytu  
w ośrodku przez niewłaściwe użytkownie z jego winy lub winy osób odwiedzających.

6. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim, domek nie może być
zamieszkany przez większą ilość osób niż zgłoszona przy zameldowaniu.

7. Osoby odwiedzające z zewnątrz mogą przebywać na terenie ośrodka tylko za zgodą właścicieli.
Zachowanie osób odwiedzających nie powinno zakłócać pobytu pozostałych gości.

8. Najemca  ma obowiązek  przestrzegać  zasad  ochrony  przeciwpożarowej,  nie  wolno  używać
urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia domku, zabrania się pozostawienia bez
nadzoru włączonych ładowarek do laptopów, smartfonów oraz innych podobnych urządzeń.

9. Zabrania się  palenia tytoniu oraz świeczek w domkach.  W przypadku stwierdzenia palenia
tytoniu wewnątrz domku najemca ponosi koszt odświeżenia domku w kwocie 500 zł. 

10. Goście zobowiązani są do segregacji śmieci i wyrzucania ich do przeznaczanych do tego celu
kontenerów.

11. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. 

12. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

13. W  ośrodku  do  dyspozycji  dzieci  znajduje  się  plac  zabaw  oraz  trampolina  
(trampolina  -  ul.  Bosmańska  33a),  jednak  korzystanie  z  nich  może  odbywać  się tylko  pod
nadzorem  rodziców  lub  opiekuna.  W  związku  z  tym  rodzice/opiekunowie  ponoszą  pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich podopiecznych.

14. Wszelkie usterki techniczne lub uszkodzenia prosimy niezwłocznie zgłaszać Właścicielowi.

15. Właściciel nie odpowiada za uszkodzone mienie tj. parkujące samochody oraz pozostawione
przedmioty wartościowe w domkach.

16. Za zagubienie klucza/kluczy pobierana jest opłata 100 zł.

17. Informujemy,  że  Wynajmujący  może  odmówić  dalszego  świadczenia  usługi  Najemcy
naruszającemu regulamin bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy miłego pobytu.

Gospodarze


