Regulamin pobytu w obiekcie "Nadmorskie Zacisze"
1. Goście przebywający w obiekcie „Nadmorskie Zacisze”, proszeni są o przestrzeganie
zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku, w myśl zasady uszanowania
dobrosąsiedzkich stosunków.
2. Obiekt jest częściowo monitorowany /plac zabaw, parking, korytarz/
3. Po przyjeździe należy okazać ważny dokument tożsamości oraz dokonać wpłaty
kwoty pozostałej z rozliczenia.
4. Apartamenty wynajmowane są w systemie tygodniowym . Doba rozpoczyna się od
godz. 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godz.11:00 w dniu wyjazdu. W szczególnych
przypadkach można ustalić inne godziny. Goście nie mogą przekazywać, ani
udostępniać apartamentu osobom trzecim; apartament nie może być zamieszkany
przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
5. Apartament jest przekazywany Gościom w użytkowanie i odbierany przy wyjeździe
przez właściciela.
6. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z ich
winy lub winy osób ich odwiedzających w okresie pobytu.
7. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domu, prosimy Gości
o poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata
finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi
być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
8. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na basenie i placu zabaw, dozwolony jest
jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich
czyny, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie
obiektu. Zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad dziećmi.
9. Właściciel nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego
niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV itp.
10. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od 22:00-8:00.
11. Nie przyjmujemy zwierząt.
12. Za rzeczy pozostawione w apartamencie właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w
momencie opuszczania apartamentu.
13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione na
terenie obiektu.
14. Oferujemy możliwość korzystania z rowerów po zgłoszeniu właścicielowi.
15. Naszym Gościom zapewniamy miejsca na parkingu niestrzeżonym, na terenie
obiektu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub
mienia w nich pozostawionego.

16. W apartamencie przestrzegamy zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno
pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kuchnia). Ze względu na bezpieczeństwo,
zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia .
17. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w tym papierosów
elektronicznych.
18. Wewnątrz apartamentów obowiązuje zakaz smażenia ryb. /posiadamy zewnętrzny
palnik-w razie potrzeby udostępniamy/
19. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania apartamentu prosimy zgłaszać na
bieżąco . Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą
rozpatrzone.
20. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu obiektu przez
Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób
wypoczynek innym sąsiadom.
21. Uprzejmie prosimy o wyrzucenie śmieci, umycie naczyń oraz opróżnienie lodówki
w dniu wyjazdu.
22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy przyjemnego wypoczynku.

