REGULAMIN
obowiązujący Gości przebywających
w
Domkach nad Jeziorem, Karłowice, 59-830 Olszyna
1.Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 10.00 dnia następnego.
Przyjazd po godzinie 18 lub późniejszy wyjazd możliwy tylko po uzgodnieniu z Właścicielem za
dodatkową opłatą.
2. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu.
3. Na miejscu pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 200 zł na poczet zabezpieczenia
wyposażenia domku.
4. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 - 6.00. Zachowanie osób
przebywających w obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
5.Wczasowicze mogą przyjmować gości od 8.00 do 22.00 po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi
lub osobie przez niego wyznaczonej.
W przypadku stwierdzenia nocowania innych osób bez uprzedniego zgłoszenia, Najmujący
domek jest zobowiązany uiścić opłatę za dodatkowy nocleg w kwocie ustalonej przez Właściciela
lub pracownika przez niego wyznaczonego.
6.Zabrania się grillowania oraz rozpalania ogniska w miejscach, które nie są do tego wyznaczone
7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy
wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.
8. Właściciel domków nie bierze żadnej odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie pobytu
na wczasach. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na
wczasowiczu.
9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco. Usterki i
awarie będą usuwane w dni robocze ,w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w
ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki/awarii jeżeli ten czas będzie wystarczający na
ich naprawę.
10.Gość zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku zgodnie z wykazem. Ponosi pełną
odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia oddanego w
użytkowanie na czas pobytu powstałych z jego winy.
11.W przypadku szkody powstałej z winy Gości będzie pobierana opłata za zniszczone
przedmioty rozliczane na miejscu według aktualnie obowiązujących cen rynkowych
powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych
przedmiotów.
12.W razie wszczynania awantur ,celowej dewastacji Najmującemu zostanie wypowiedziana
umowa wynajmu na czas w tej umowie określony bez zwracania poniesionych opłat.
13. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
14.Zabrania się używania własnych urządzeń o dużym poborze mocy i przeciążania instalacji
elektrycznej .
15. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel lub
osoba przez niego wyznaczona .
16. Śmieci należy składować w workach i składować w miejscu do tego wyznaczonym.
17. Po zakończeniu pobytu domek odbiera upoważniony do tego pracownik.
18. Akceptacja regulaminu jest potwierdzeniem wynajmu domku ,jego czystości i wyposażenia.
19. Niniejszy regulamin jest umową zawartą miedzy stronami. Gość/Najmujący zgadza się z
warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości
należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.

