Willa Anna Jastarnia

Regulamin Obiektu

Dla Pa stwa informacji i wygody regulamin ten porz dkuje zasady obowi zuj ce podczas pobytu u nas. Nasz
personel jest do Waszej dyspozycji w czasie pobytu i słu y rad i pomoc . Prosimy równie o bezzwłoczne
zgłaszanie wszelkich pró b, awarii, zniszcze czy uszkodze .
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PALENIE ZABRONIONE JEST WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NASZEJ WILLI.
Zarezerwowane pokoje s do Pa stwa dyspozycji od godz. 16.00 uzgodnionego dnia przyjazdu. W
uzgodnionym dniu wyjazdu nale y opu ci pokój najpó niej do godz. 11.00.
Cisza nocna obowi zuje na terenie naszego obiektu od godziny 22:00 do 7:00.
Nie ponosimy odpowiedzialno ci za rzeczy warto ciowe oraz pieni dze pozostawione w pokojach, a tak e
utrat lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu nale cego do Go cia.
Parkowanie pojazdów dozwolone jest wył cznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest na
zamkni tej posesji ale niestrze ony.
Personel ma prawo wej cia do pokoju go cia za jego zgod . Prawo wej cia do pokoju ma wła ciciel w
przypadku zauwa enia niebezpicze stw zagra aj cych bezpiecze stwu innych go ci lub w przypadku
niestosowania si go ci do niniejszego regulaminu.
Mamy prawo odmówi udost pnienia miejsca noclegowego go ciom, którzy zabrali ze sob zwierz domowe
bez poinformowania nas podczas rezerwacji.
Nie jeste my zobowi zani do zakwaterowania wi kszej ilo ci osób ni wyszczególnione w potwierdzeniu
rezerwacji.
Ze wzgl du na bezpiecze stwo przeciwpo arowe zabronione jest u ywanie w pokojach urz dze
elektrycznych nie stanowi cych wyposa enia pokoju, z wyj tkiem aparatów do higieny osobistej ( maszynka do
golenia, suszarka itp.) i drobnych urz dze elektronicznych (aparat, laptop, I-pod, ładowarka itp.)
Prosimy o dbanie o wynaj ty pokój, o wył czanie pr du, zakr canie wody, zamykanie okien i sprawdzenie czy
jest zamkni ty przy ka dorazowym opuszczeniu go. Zgubienie klucza nale y bezzwłocznie zgłosi
wła cicielowi.
Obowi zuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju rzeczy stanowiacych jego wyposa enie (np: poduszki,
telewizory, czajniki, suszarki do włosów itp.) z wyjatkiem sprzetu pla owego.
Zabrania si zapraszania do pokoju osób, które nie s w danym obiekcie zameldowane.
Go , który umy lnie lub przez przypadek zniszczy wyposa enie pokoju lub wyposa enia miejsca
ogólnodostepnego na terenie posesji zobowi zany jest pokry w cało ci koszt zaistniałej straty. Prosimy aby
traktowali Pa stwo sprz ty w pokoju jak we własnym domu. Chcemy Pa stwa szczególnie uczuli na u ywanie
r czników, koców i po cieli do celów innych ni przeznaczone (np.wycieranie r cznikiem podłogi, rozlanych
napojów, czy mokrego psa). W przypadku trwałych zabrudze r czników, koców lub po cieli go
zobowi zany jest pokry koszt wymiany. R czniki b dace na wyposa eniu pokoju nie s recznikami
pla owymi.
W dniu wyjazdu go udostepnia wynajmowany pokój obsłudze w celu skontrolowani stanu miejsca
noclegowego. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszcze , które nie zostały zgłoszone b d
dochodzone na drodze mediacji lub s dowej.
Go ciom, którzy nie stosuj sie do regulaminu mo e zosta wypowiedziana umowa.
Go ciom nie zostaje zwrócona ró nica w cenie wynikaj ca ze skróconego pobytu , czy te opuszczenia obiektu
w wyniku łamania regulaminu.
Przedmioty pozostawione przez go cia w pokoju b d odesłane na jego pro b i koszt. W przypadku nie
otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te zostan przechowane przez 3 miesi ce.
Dokładamy wszelkich stara aby segregowa puszki aluminiowe, butelki plastikowe, szklane, i odpady
papierowe. Odpowiednie pojemniki znajduj si w ogólnodost pnym miejscu składowania odpadów.
Dziekujemy za współprac .

