
Regulamin Domku na Leśnej

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni  za przestrzeganie poniższego Regulaminu.

Pozwoli  to  na  spokojny,  bezpieczny  i  niezakłócony  pobyt  w  naszym  Domku.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby zechcieli Państwo z przyjemnością

wracać do niego w przyszłości.

1. Doba  hotelowa  zaczyna  się  o  godz.  15:00,  a  kończy  o  godz.  11:00 dnia  następnego.  Niewymeldowanie  się
do godz. 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za rozpoczęcie kolejnej doby hotelowej. Nie stanowi to jednak gwarancji
przedłużenia pobytu.

2. Goście,  którzy  chcą  przedłużyć  swój  pobyt  w  Domku,  proszeni  są  o  poinformowanie  właścicieli  o  tym  fakcie.
Przedłużenie pobytu jest możliwe w przypadku braku kolejnej rezerwacji.

3. Niedopuszczalne jest przekazywanie wynajętych pomieszczeń innym osobom.

4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00.

5. Osoby  niezameldowane  mogą przebywać  w Domku  w ramach  odwiedzin  wyłącznie  po  uzyskaniu  zgody  właścicieli
Domku.

6. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać funkcjonowania Domku, oraz przede wszystkim pobytu i wypoczynku innych
Gości.  Właściciele  Domku  mogą  odmówić  świadczenia  usług  noclegowych  osobom,  które  lekceważą  i  naruszają  tę
zasadę.

7. Mimo,  że  kochamy  i  posiadamy  własne  zwierzęta,  z  uwagi  na  komfort  naszych  Gości,  zwierząt  domowych  nie
przyjmujemy.

8. W razie uszkodzenia pomieszczeń mieszkalnych, lub przedmiotów i urządzeń stanowiących jego wyposażenie należy
niezwłocznie poinformować właścicieli.

9. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia powstałe z ich winy lub
z winy osób ich odwiedzających.

10. Właściciele  Domku  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  zgubienie,  kradzież  lub  zniszczenia  jakichkolwiek  rzeczy
stanowiących własność naszych Gości.

11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, w budynku  zabronione jest używanie ognia otwartego, grzałek
elektrycznych,  żelazka  elektrycznego  oraz  innych  urządzeń,  które  mogłyby  stanowić  zagrożenie  pożarem.
Do wyjątków należą ładowarki, komputery, laptopy i  suszarki do włosów.

12. Palenie tytoniu w budynku jest surowo zabronione.

13. W Domku obowiązuje obuwie zamienne.

14. Zabronione  jest  chodzenie  po  obiekcie  w  butach  narciarskich  oraz  wnoszenie  sprzętu  narciarskiego  do  salonu
i pomieszczeń sypialnych. Sprzęt narciarski należy pozostawiać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

15. Przed  każdym  opuszczeniem  budynku,  Goście  proszeni  są  o  sprawdzenie,  czy  w  budynku  zostały  zamknięte
w szczególności okna dachowe, czy wszystkie urządzenia elektryczne i sanitarne zostały wyłączone, oraz czy zostały
zamknięte drzwi wejściowe, balkonowe i tarasowe. Ma to posłużyć bezpieczeństwu naszych Gości i ochronie budynku
przed ewentualnymi uszkodzeniami.

16. Goście proszeni są o to, aby nie wynosić elementów wyposażenia Domku do ogrodu oraz o to, aby nie wnosić zabawek
ogrodowych do domku.

17. Zasady korzystania z placu zabaw znajdującego się na terenie Domku określa Regulamin Placu Zabaw. 

18. Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach meldunkowych.

19. Rozpoczęcie pobytu w Domku na Leśnej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez naszych Gości. 

Dziękujemy za współpracę i życzymy miłego pobytu w Wiśle i w naszym Domku!


