REGULAMIN POBYTU W DOMKACH
„POD SZCZELIŃCEM” W KARŁOWIE
W trosce o udany wypoczynek Państwa oraz innych Gości prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi
na terenie naszego gospodarstwa.
MELDUNEK :
Meldunek dokonujemy niezwłocznie po przybyciu.
NALEŻNOŚĆ ZA POBYT:
Należność za pobyt pobierana jest w dniu Państwa przyjazdu zgodnie z ustalonym terminem. W przypadku
wcześniejszego wyjazdu, z przyczyn od nas niezależnych należność za całość pobytu ustalona wcześniej nie
ulega zmianie.
DOBA POBYTOWA :
Doba rozpoczyna się o 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o 11.00 w dniu wyjazdu.
CISZA NOCNA :
Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od 22.00 do 6.00 oraz zamknięciu drzwi wejściowych w czasie jej
trwania.
PARKING :
Do Państwa dyspozycji oddajemy bezpłatny , niestrzeżony parking. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności
za pozostawione auto oraz znajdujące się w nim mienie.
DOMKI – CZYSTOŚĆ I STREFA PRYWATNA :
W momencie przekazania przez nas kluczy do domków, stajecie się Państwo Gospodarzami tego miejsca.
Prosimy swoim zachowaniem nie zakłócać miejsca wypoczynku innym Gościom. Właściciel obiektów może
odmówić dalszego świadczenia noclegu osobie, która narusza te zasady. Goście ponoszą odpowiedzialność
materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i wyposażenia obiektu
powstałych z ich winy.
PALENIE TYTONIU :
Ze względu na komfort Państwa i naszych Gości oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe w całym domku jest
całkowity zakaz palenia. Miejsce w którym dozwolone jest palenie to taras przed wejściem do domku.
ZWIERZĘTA :
Ze względu na to, że domki zostały świeżo oddane do użytku i z powodu dolegliwości alergicznych wielu
Gości, do domków nie przyjmujemy zwierząt.
REKLAMACJA :
W przypadku odwołania rezerwacji zaliczka nie podlega zwrotowi.
BEZPIECZEŃSTWO :
Na terenie naszej posesji za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
EKOLOGIA
Jesteśmy zwolennikami ekologii, dlatego bardzo prosimy o poszanowanie wody ciepłej jak i zimnej,
gdyż pochodzi ona ze źródeł górskich - istnieje obawa, że może jej zabraknąć.

Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

