
Regulamin 
 

Koszt w/w dotyczy wynajęcia domku dla 5 osób łącznie z dziećmi. 

Domki mogą pomieścić 6 osób max. 

Pobyt dodatkowej osoby – 30 zł./doba (po uzgodnieniu warunków pobytu z właścicielem) 

 

1. Sezon – obowiązują turnusy tygodniowe (lub wielokrotność) od soboty do soboty. 

Poza sezonem długość pobytu do uzgodnienia (pobyty od min. 3 doby) 

2. Przyjmowanie Gości  godz. 15, a wyjazd godz. 10 

(przyjazd w innych godzinach prosimy uzgodnić z nami indywidualnie) 

3. Rezerwacja domków odbywa się telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej – rezerwacje elektroniczne 

należy potwierdzić telefonicznie. 

4. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku na wskazane konto. 

5. Resztę należności za pobyt oraz opłatę miejscową pobieramy w dniu przyjazdu (opłata klimatyczna w/g stawek 

Urzędu Gminy). 

6. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie nie dotrzymania podanego terminu pobytu lub 

rezygnacji z pobytu. 

7. Parking niestrzeżony – parkowanie pojazdu dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym. 

Maksymalnie dwa samochody do jednego domku. 

8. W domkach smażenie ryb i palenie tytoniu jest zabronione. 

Prosimy o korzystanie z popielniczek na zewnątrz domków. 

9. Grillowanie – obowiązuje bezwzględny zakaz grillowania na tarasach. 

10. Przy każdorazowym opuszczeniu domku prosimy o zamykanie okien i drzwi. 

11. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy osobiste, wartościowe przedmioty, pieniądze pozostawione w domku 

oraz za zaparkowany samochód na terenie ośrodka. 

12. Za dzieci przebywające na terenie ośrodka odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie. 

13. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane będą na miejscu. 

14. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano. 

15. Małe zwierzęta przyjmujemy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. Osoby przebywające z psami, proszone są o 

nie wypuszczanie ich bez smyczy. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz 

materialną. Właściciele zwierząt zobowiązani są do: posiadania aktualnej książeczki zdrowia pupilka z aktualnym 

szczepieniem przeciw wściekliźnie, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren 

Ośrodka. 

16. Po wpływie zadatku na nasze konto rezerwację uważa się za sfinalizowaną, a umowę najmu za zawartą. Zawarcie 

umowy najmu jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji i wynajmu oraz regulaminu pobytu. 

 

Wystawiamy faktury VAT 



 

Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi. 

Dane nie są udostępniane osobom trzecim. 

 

Serdecznie zapraszamy na wypoczynek! 


