
REGULAMIN 
 

1. Każda rezerwacja jest równoznaczna z akceptacją warunków najmu określonych w poniższym regulaminie.  

2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji 

rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r.  

o ochronie danych osobowych.  

3. Każda rezerwacja musi być potwierdzona wcześniejszą wpłatą zadatku, który w przypadku rezygnacji  

z pobytu lub jego skrócenia, z przyczyn niezależnych od Właściciela  nie podlega zwrotowi. 

4. Jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela,  pobyt ulegnie skróceniu ( problemy z dojazdem lub jakiekolwiek 

zdarzenia losowe) Klient zobowiązany jest do zapłaty za cały okres pobytu, według wcześniejszej rezerwacji.  

5. Klient zobowiązany jest w dniu przyjazdu uiścić za pobyt brakującą należność. Jest to warunek konieczny 

otrzymania kluczy. 

6. W każdym przypadku przed rozpoczęciem pobytu i przekazaniem kluczy Właściciel pobiera od Klienta kaucję 

w wysokości min. 300 zł, na poczet ewentualnych szkód w mieniu ruchomym i nieruchomym powstałych  

z winy Klienta. Kaucja zostaje zwrócona w dniu wyjazdu, po pozytywnych oględzinach domku lub 

apartamentu. 

7. Doba rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00 następnego dnia. Wyjątek stanowią ustalone 

wcześniej z Właścicielem godziny przyjazdu i wyjazdu. 

8. W domku i w apartamencie może przebywać jedynie zadeklarowana podczas rezerwacji liczba osób. 

Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego unieważnienia umowy jeśli ilość osób 

przebywających w budynku jest wyższa od wcześniej ustalonej. A wniesione z tytułu najmu opłaty nie 

zostaną zwrócone. 

9. Brak uwag ze strony klienta co do jakichkolwiek uszkodzeń w ciągu 1 h od otrzymania kluczy oznacza, 

 że klient nie ma zastrzeżeń co do stanu pomieszczeń i wyposażenia. 

10. Za szkody powstałe w czasie swojego pobytu Klient bierze pełną finansową  odpowiedzialność i zgadza się na 

usunięcie zniszczeń na własny koszt. 

11. Jeśli w wyniku  zakłócenia ciszy nocnej lub naruszenia spokoju i dobra sąsiadów będą zmuszone 

interweniować służby porządkowe tj. policja, straż miejska itp. właściciel ma prawo do natychmiastowego 

rozwiązania umowy. A wniesione z tytułu najmu opłaty nie zostaną zwrócone.  

12. Zaleca się aby każdy Klient przed zaplanowanym pobytem wykupił odpowiednie ubezpieczenie na wypadek 

wszelakich zdarzeń losowych.  Właściciel za doznane urazy, szkody na majątku i zdrowiu Klienta nie ponosi 

odpowiedzialności. 

13. W  domku i apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

14. Ze względu na ochronę przeciwpożarową w  domku i apartamencie zabrania się używania jakichkolwiek 

urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń  

i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzejników, palników gazowych, grzałek elektrycznych. 

Zabrania się wnoszenia do  domku i apartamentu substancji łatwopalnych oraz materiałów wybuchowych  

( petardy, sztuczne ognie itp. ). 

15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za chwilowy brak wody, prądu i Internetu wynikający z niezależnych 

od niego przyczyn.  

16.  Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu lokalu w stanie nienaruszonym, oraz umycie naczyń  

i sprzętów kuchennych. 

17. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w domku jedynie pod opieką osoby dorosłej. 

18. Organem do rozstrzygania sporów między Klientem i Właścicielem jest sąd cywilny  właściwy dla siedziby 

właściciela, gdyby polubowne rozstrzygnięcie sporu nie przyniosło rezultatu. 
 


