
REGULAMIN OBIEKTU

                                             Serdecznie witamy!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób 
korzystających z domków. 

§1  
REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na których można dokonać 
rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z 
zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną, mailową bądź przez portal 
internetowy) należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę 
zadatku w wysokości 500,00 zł. do 3 dni. Brak wpłaty w powyższym 
terminie powoduje anulację rezerwacji.

3. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu 
z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

4. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z 
nią osoby.

5. Płatność za wynajem należy dokonać w pierwszym dniu pobytu. Forma 
płatności: karta, gotówka, BLIK.

6. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy.

§2

ZAKWATEROWANIE I ZASADY POBYTU

1. Przekazanie kluczy do domków i ich odbiór przebiega w obecności 
właściciela bądź osoby do tego upoważnionej.

2. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 (przyjazd), a kończy o godzinie 
11:00 (wyjazd). Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w 
przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych Gości.

3. Z domków mogą korzystać jedynie osoby wynajmujące.



4. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą pełną odpowiedzialność 
finansową za szkody, dewastacje bądź braki w wyposażeniu domku jak i 
na terenie posesji.

5. Właściciel obiektu nie odpowiada za przedmioty bądź pieniądze 
pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste 
spoczywa na osobie wynajmującej domek.

6. Osoby korzystające z domków zobowiązani są do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

7. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

8. Właściciel obiektu lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili 
mają prawo wejść do domku w przypadku jakiejkolwiek awarii lub 
zagrożenia.

9. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania oraz zwrotu domku w 
stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych 
naczyń i sprzętów kuchennych, wyniesienia śmieci itp. przed wyjazdem.

10. Śmieci inne odpady należy segregować do pojemników znajdujących się 
na zewnątrz domków (szkło, plastik, zmieszane)

11. Domki nie są wynajmowane na pobyt związany z imprezami (wieczory 
kawalerskie, panieńskie itp.)

12. Sauna jest czynna po wcześniejszym uzgodnieniu.

§3

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI

1. Przyjazd ze zwierzętami jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu w 
Właścicielem obiektu.

2. W domkach mogą przebywać jedynie zwierzęta domowe. Właściciel 
obiektu w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt 
powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, 
pajęczaków oraz psów ras uznawanych za agresywne.

3. Odpowiedzialność za zwierzęta ponosi ich właściciel. Jest on 
zobowiązany do sprzątania po swoim zwierzęciu zarówno wewnątrz 
domku jak i n terenie posesji.

4. Zwierzę powinno mieć własne legowisko oraz miski.



5. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do 
plastikowej torby, którą następnie będą wyrzuca do pojemnika 
wskazanego przez właściciela obiektu.

6. Niedopuszczalne jest aby zwierzę korzystało z miejsc do spania (bądź 
wypoczynku) przeznaczonych dla Gości.

7. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia 
spowodowane przez jego zwierze i jest zobowiązany do pokrycia kosztów 
wszelkich uszkodzeń.

8. Przez cały pobyt na terenie obiektu zwierze musi pozostawać pod 
nadzorem .

9. CISZA NOCNA OBOWIĄZUJE OD GODDZINY 22.00 DO 6.00


