REGULAMIN" POD DĘBAMI"

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00
ostatniego dnia pobytu.
2. Nieuzgodnione z właścicielem pozostanie w domkach lub w willi po godz. 10.00 (ostatniego
dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje
możliwości przedłużenia pobytu.
3. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i
zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
4. Ilość osób zakwaterowanych w domkach i willi nie może przekraczać ilości osób mających
opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania osób nie zgłoszonych, koszt ich
pobytu ponosi osoba zameldowana .
5. Zezwolenie na pobyt zwierząt na terenie obiektu możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i
otrzymaniu zgody podczas rezerwacji, za dodatkową opłatą .
Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania
nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren obiektu.
Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
6. Goście Domków ponoszą opłatę eksploatacyjną za energię elektryczną i wodę wg cennika na
dany sezon.
7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania należy zgłaszać na bieżąco właścicielowi.
8. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania (lista wyposażenia w
domkach) oraz otrzymane klucze, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
9. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy
korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu.
10. Właściciel obiektów nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty wartościowe i
środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i
drzwi w momencie opuszczania obiektów.
11. Na terenie należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
12. Osoby nie będące klientami obiektu mogą przebywać na jego terenie do godz. 22.00.
13. Osoby zakłócające spokój lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z
regulaminem " POD DĘBAMI", mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu
poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
14. W domkach i willi obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb.
W przypadku stwierdzenia nie dostosowania się do powyższego – gość ponosi koszty
dezynfekcji .
15. Z grilli można korzystać wyłącznie na zewnątrz domku, na przyległych tarasach oraz w
ogródkach willi.
16. Wszelkie odpady należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych
miejscach.
17. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
18. Goście korzystający z usług " POD DĘBAMI" zobowiązują się przestrzegać postanowień
niniejszego Regulaminu i wpłata zadatku na noclegi jest równoznaczna z akceptacją jego
zapisów.

