REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH ZBOŻOWA25
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Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w
dniu wyjazdu. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
Rezerwację wstępną (telefoniczna, mailowa, system rezerwacji) należy potwierdzić
wpłacając zadatek w wysokości 30% wartości pobytu na konto numer 26 1020 1853 0000
9802 0380 3343 w wyznaczonym terminie. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja
zostanie anulowana.
Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za
pobyt należy zapłacić przelewem lub gotówką w momencie zakwaterowania.
W przypadku rezygnacji z pobytu lub jego skrócenia, opłata nie podlega zwrotowi.
W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisania
umowy najmu.
Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może
być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
Osoby odwiedzające Gości domków ZBOŻOWA 25 mogą przebywać na terenie obiektu od
godz. 8:00 do godz. 23:00.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z terenu mają obowiązek takiego
zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W każdym domku rozmieszczone są czujki
pożarowe powiązane z systemem sygnalizacji pożarowej. W przypadku uruchomienia czujek
pożarowych z powodu dymu papierosowego, Gość zostanie obciążony karą pieniężną w
kwocie 500 zł.
W domkach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb. W przypadku nie przestrzegania
zakazu Gość zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie 1000 zł.
Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione przez
Gości.
Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu
mechanicznego należącego do Gościa. Parking jest miejscem niestrzeżonym.
Każdorazowo opuszczając domek, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien oraz
wyłączyć klimatyzację i oświetlenie domku.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia domków powstałe z winy jego lub
odwiedzających go osób. Po zakończonym pobycie, Właściciel ma prawo obciążyć Gościa
kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu.
Osoba rozpalająca grill zobowiązana jest do jego zgaszenia i posprzątania wypalonego węgla
oraz umycia rusztu i przyborów grillowych.
Akceptujemy zwierzęta. Przebywanie psa na terenie obiektu dozwolone jest tylko na smyczy.
Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody oraz jest
zobowiązany do sprzątania po swoim pupilu.
Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np.
przerwy w dostawie prądu, wody, internetu.

20. Zarządca oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci jednak nie ponosi odpowiedzialności za
bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność
ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.

21. Domek należy zdać posprzątany, w szczególności należy wynieść nieczystości do
pojemników na śmieci znajdujących się na terenie obiektu.
22. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Właściciel domków może
odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. W przypadku opuszczenia
obiektu przez Gościa, który naruszył postanowienia regulaminu, nie jest zwracana opłata za
pobyt.
23. Wszelkie usterki techniczne należy bezzwłocznie zgłaszać Właścicielom domków pod
numerem telefonu 517586830.
24. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami) przez właściciela obiektu.
Życzymy udanego pobytu.

