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- Rezerwacja domku następuje w momencie wpłynięcia zadatku na podane konto. W przypadku braku wpłaty w 
określonym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją 
warunków rezerwacji i regulaminu.
- Przyjazd i odbiór domku przez Najemcę powinien nastąpić pomiędzy godziną 15.00 a 18.00.
- Wyjazd Najemcy i odbiór domku przez Wynajmującego następuje w ostatnim dniu pobytu do godziny 10.00. 
W szczególnych przypadkach godziny przyjazdu i wyjazdu do wcześniejszego uzgodnienia.

- Do korzystanie z obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w domkach.

- Przebywanie osób niezameldowanych w domku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego 
domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny z cennika. 
Niezgłoszone osoby będą płaciły podwojoną cenę z cennika.

- Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku letniskowym wyłącznie za zgodą 
Wynajmującego, po dokonaniu opłaty, tj. 50 pln/osobę/dobę. 
- Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.  
Odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku  działania dzieci ponoszą opiekunowie.

- Opłata za pobyt uiszczana jest z góry przez Najemcę w dniu przyjazdu.
- Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu  
żaden zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu 
wpłaconego zadatku

- Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane i wyznaczone
 1 miejsce parkingowe obok domku. Parkowanie większej ilości samochodów w miejscu wskazanym przez 
Wynajmującego.
- Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów 
pozostawionych na parkingu ośrodka. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, 
rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą
 i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
- Przed wyjazdem Najemca powinien przekazać domek w takim stanie, w jakim go zastał .

 - W pierwszym dniu pobytu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobierana kaucji gwarancyjnej , która 
zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pomieszczeń. Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód 
wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu i Wynajmujący ma prawo dokonać potrącenia równowartości 
szkód. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązany jest do pokrycia szkody w 
pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, do dnia zwrotu domku.

- W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie 
zapotrzebowania u Wynajmującego.
- Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych z zachowaniem szczególnej 
ostrożności .
- W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. 
- Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego 
pobytu ) jest niedopuszczalne.
- Na Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00 rano.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Wynajmujący.
• W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego 
skrócenia okresu pobytu Gościa i nakazu niezwłocznego opuszczenia obiektu

Dziękujemy i życzymy udanego pobytu


