
Regulamin „Domku nad Jeziorem”.

Regulamin stanowi o warunkach rezerwacji i wynajmu „Domku nad Jeziorem”.

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część „Domku nad Jeziorem”.
2. Właścicielem „Domku nad Jeziorem” jest Mirosława Świątek. Domek znajduje się w Krzywogońcu 138.
3. Wynajmujący: osoba wynajmująca Domek od Właściciela.
4. Wynajęcie Domku przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń postanowień niniejszego
regulaminu.

II. Rezerwacja „Domku nad Jeziorem”.

1. Rezerwacja dotycząca wynajmu Domku następuje w momencie wpłynięcia na podane konto zadatku w
wysokości 30% całkowitej wartości wynajmu. W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni roboczych rezerwacja
zostaje anulowana.
2. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
3. Właściciel po otrzymaniu przedpłaty przesyła potwierdzenie rezerwacji na adres podany przez Klienta w postaci
paragonu fiskalnego.

III. Zasady płatności.

1. Klient dokonuje płatności przedpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Właściciela podając w tytule zapłaty
datę rezerwacji.
2. Płatność pozostałej części za wynajem Domku pobierana jest w dniu przyjazdu podczas dokonywania
podpisywania umowy wynajmu Domku.
3. W dniu rozpoczęcia pobytu Właściciel ma prawo pobrać zwrotną kaucję w kwocie indywidualnie określonej, która
zostanie zwrócona w dniu wyjazdu pod warunkiem, że nie stwierdzono żadnych szkód.
4. Koszt wynajmu "za jeden dzień" obejmuje: czynsz najmu, zakwaterowania oraz zużycie energii.

IV. Warunki najmu „Domku nad Jeziorem”.

1. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio przed wynajęciem Domku na terenie posesji.
2. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dowodu tożsamości i podpisaniu umowy najmu.
3. W Domku może przebywać maksymalnie 8 osób. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób, niż podana w
opisie, musi być poprzedzone zgodą Właściciela. W tym przypadku należy się liczyć z dodatkową opłatą uzgodnioną z
Właścicielem. Dzieci do lat 2 przebywają bezpłatnie.
4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 a kończy się o godz. 10.00.
5. Najemca zobowiązany jest do gruntownego posprzątania Domku.
6. Najemca przekazuje klucze Właścicielowi Domku w ostatnim dniu najmu.
7. Zwierzęta nie są akceptowane.
8. Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Właściciela, bądź osobę odpowiedzialną za klucze o sytuacjach,
które mogą narazić Właściciela na szkodę.
9. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
10. Najemca może korzystać z Domku jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w podnajem bez zgody
Właściciela.
11. Najemca odpowiada za wszelkie szkody jakie wyrządzi w wyposażeniu Domku i w samym Domku. Klient
zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Właściciela o szkodach jakie wyrządził i zobowiązuje się do ich pokrycia
do ostatniego dnia pobytu.
12. Właściciel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Domku przez Klienta. Pozostawione rzeczy zostają wysłane na
życzenie Gościa listem poleconym na koszt Klienta.
13. Właściciel informuje, ze udostępniane Gościom kąpielisko jest kąpieliskiem niestrzeżonym.
14. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę wynajmu w trybie natychmiastowym bez zwrotu wpłaconych sum
wobec Najemcy, który podczas pobytu rażąco naruszył Regulamin lub zakłócił zasady dobra sąsiedzkiego współżycia.
15. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
16. Dla Państwa bezpieczeństwa i pewności sugerujemy rozważenie ubezpieczenia się.

Do Wędkarzy!

Obowiązuje opłata za złowione ryby – cennik zamieszczony jest na stronie h  ttp://www.domek-krzywogoniec.pl/

UWAGA!

W przypadku skończenia się butli z gazem prosimy o kontakt z Właścicielem.
Butla jest wymieniana przez i na koszt Właściciela. Tel.: 517 439 840 lub 509 740 595.

http://www.domek-krzywogoniec.pl/

