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Doba  rozpoczyna  się  o  godzinie  14.00  w  dniu  przyjazdu,  a  kończy  o  godzinie  11.00    w  
dniu  wyjazdu.  
Wpis  do  książki  meldunkowej  oraz  opłatę  za  pobyt  należy  uregulować  w  ciągu  24  
godzin  od  zakwaterowania.  
Gość  powinien  używać  pokoju  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  to  znaczy  dla  własnych  
potrzeb  zamieszkania  i  wypoczynku.  
W  godzinach  22.00  do  7.00  w  pokojach  należy  zachować  ciszę.  
W  godzinach  22.00  do  7.00  w  pokojach  mogą  przebywać  tylko  osoby  zameldowane.  
W  pokojach  nie  można  używać  kuchenek  elektrycznych,  gazowych,  indukcyjnych  itp.  
Gość  otrzymuje  do  swej  dyspozycji  klucz  od  budynku  i  pokoju,  który  należy  zwrócić    w  
chwili    zakończenia  pobytu.  
W  pokojach  nie  wolno  palić  papierosów  -‐  palenie  dozwolone  na  balkonie  (jeśli  pokój  
posiada),  na  terenie  posesji  oraz  miejscach  do  tego  wyznaczonych.  
Przedmioty  pozostawione  przez  Gościa  w  pokoju  zostaną  odesłane  na  wcześniej  
wskazany  adres  oraz  na  koszt  odbiorcy.  W  przypadku  braku  zainteresowania  
własnością  obiekt  nie  ponosi  odpowiedzialności.  
Zgubienie  klucza  od  pokoju  gościnnego  podlega  opłacie  10,00  zł/szt.  
Gość  zobowiązany  jest  do  utrzymania  porządku  i  czystości  w  miejscach  
ogólnodostępnych  przez  niego  użytkowanych,    takich  jak:  kuchnia,  pokój  zabaw,  
jadalnia,  sala  bilardowa  
Osoba  przebywająca  w  pokoju  gościnnym  ponosi  odpowiedzialność  za  braki  lub  
uszkodzenia  w  mieniu  powstałe  z  jej  winy  lub  z  winy  odwiedzających  ją  osób.  W  
przypadku  zaistnienia  szkody,  o  której  mowa  powyżej  ,  Gość  jest  zobowiązany  do  
zapłaty  za  szkodę,  wycenioną  przez  właściciela  obiektu  w  momencie  zwalniania  
pokoju.  
Właściciel  obiektu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawione  mienie  w  pokoju  
gościnnym  oraz  uszkodzenie  samochodu  lub  rzeczy  należących  do  Gości.  
Jeżeli  okres  pobytu  zostanie  skrócony  przez  Gościa,  to  wartość    za  niewykorzystany  
okres  nie  podlega  zwrotowi.  
Wszystkie  uwagi  dotyczące  funkcjonowania  pokoi  gościnnych  należy  przekazywać  
właścicielowi  obiektu.  
Za  dzieci  korzystające  z  placu  zabaw  odpowiadają  wyłącznie  rodzice  lub  opiekunowie.  
Właścicielowi  obiektu  przysługuje  prawo  wymeldowania  osób  naruszających  
postanowienia  niniejszego  Regulaminu  lub  powszechnie  obowiązujących  zasad  
współżycia  społecznego.    
Gość  zobowiązany  jest  do  zwrócenia  wynajmowanego  pokoju  w  stanie  nie  
pogorszonym,  a  także  do  zwrócenia  kluczy  przed  opuszczeniem  posiadłości.  
Rezerwacja  pobytu  jest  ważna  jedynie  po  wpłacie  zadatku.  
Przy  anulowaniu  pobytu  na  30  dni  przed  przyjazdem  zadatek  jest  zwrotny,  w  
przeciwnym  wypadku  zadatek  nie  podlega  zwrotowi.  
Korzystając  z  naszych  obiektów  wypoczynkowych  we  Władysławowie  Gość  
akceptuje  postanowienia  niniejszego  regulaminu.  
Życzymy  miłego  pobytu.

