Szanowni Goście,

jest nam niezmiernie miło i równocześnie dziękujemy, że wybrali Państwo nasz
apartament na miejsce odpoczynku, ucieczki od codziennych zajęć, tempa życia
i hałasu. Chcielibyśmy by Państwa wypoczynek przebiegał bezpiecznie
i komfortowo, dlatego prosimy o zapoznanie się z kilkoma poniższymi zasadami:
1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o godz. 11:00. Prosimy
o przestrzeganie godzin pobytu w okresach dużego obłożenia - np. wakacje.
Jeżeli będzie to tylko możliwe, chętnie dostosujemy się do Państwa
oczekiwań.
2. Prosimy o zabranie miękkiego obuwia na zmianę "
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3. Opłata za pobyt jest pobierana z góry najpóźniej w dniu kolejnym po
przyjeździe. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu
w zarezerwowanym wcześniej terminie, Gościom nie przysługuje zwrot
zapłaconego zadatku, ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
4. W trosce o Państwa komfort w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz
palenia papierosów, cygar, fajek, itp. W przypadku złamania zakazu będziemy
zmuszeni obciążyć Was opłatą za dodatkowe sprzątanie w wysokości 300 zł.
5. Prosimy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad BHP i PPOŻ.
6. Wykupiony pobyt w domu nie stanowi ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży
i zniszczenia mienia należącego do gości. Gospodarze nie ponoszą
odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego wczasowiczów.
7. Parking dla Gości jest niestrzeżony, w związku z czym Gospodarze nie
ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozostawionych samochodów
oraz mienia znajdującego się w autach, jak również za szkody wyrządzone
przez osoby trzecie.
8. Przypominamy, że cisza nocna obowiązuje w godz. od 22:00 do 6:00 &
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9. W razie potrzeby lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr telefonu
+48 501 876 025 (Ania), +48 502 759 987 (Tomek).
10. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Właścicieli i obowiązuje
od dnia 1 czerwca 2021 r.
11. Wpłata zadatku lub opłaty za pobyt jest równoznaczny z akceptacją
regulaminu.

