
 

Regulamin obiektu 

 

Witamy Państwa serdecznie i życzymy miłego pobytu. Będziemy 
wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, 
który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości. 
- Doba noclegowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i trwa 
do   godz. 10:00 w dniu wyjazdu. 
 - Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w 
celu zameldowania. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, 
zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. 
W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez 
Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie. 
- Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00. Goście są zobow-
iązani do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa. Usłu-godawca 
może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę 
zasadę. 
- W pokojach obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA 
TYTONIU. Prosimy o NIE PALENIE w pokojach, łazience, przy 
otwartym oknie. 
- Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona 
z właścicielem obiektu. Gość nie może przekazywać pokoju innym 
osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną 
opłatę. Osoby odwiedzające mogą przebywać w pokoju w godzinach od 
7.00 do 22.00 po wcześniejszym zaw-iadomieniu obsługi obiektu. 
Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie 
drzwi. Za zgubiony klucz pobierana będzie opłata. 
- Zwierzęta mogą przebywać na terenie posesji tylko za zgodą właści-
ciela obiektu. Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzę-tach. 
- Za wyrządzone szkody Goście ponoszą odpowiedzialność materialną. 
- Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla gości naszego 
obiektu. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony.  
 - Zabrania się wykorzystywania sprzętu RTV do odtwarzania utworów 
objętych prawami autorskimi i pokrewnymi, do których Gość nie nabył 
wcześniej praw, a których prawami dysponują Organizacje Zbiorowego 
Zarządzania, takie jak ZAIKS, STOART, SAWP, ZPAV, SFP itd. 
Pełna lista twórców i artystów wykonawców dostępna jest na stronach 
internetowych w/w OZZ. 
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek 
prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela obiektu. 
- W przypadku rażącego naruszenia regulaminu Goście mogą 
zostać wymeldowani w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu opłaty 
za pobyt. 
 


