REGULAMIN POBYTU

W APARTAMENCIE CZORSZTYŃSKIM / DOMKU GÓRALSKIM

1. Przy pobraniu kluczy do domku Klient okazuje dowód tożsamości i oświadcza, że zapoznał
się z Regulaminem i go akceptuje.
2. Opłata za Apartament / Domek Góralski pobierana jest z góry, w dniu przyjazdu, w
równowartości całej kwoty pobytu.
3. Za Apartament / Domek Góralski pobierana jest kaucja w wysokości 500zł. Kaucja
przeznaczana jest na pokrycie ewentualnych szkód powstałych z winy klienta albo zwracana
jest w dniu wyjazdu.
4. Bez zgody właściciela Apartament / Domek Góralski nie może być zamieszkany przez
większą ilość osób niż zgłoszona przy rezerwacji.
5. Doba hotelowa trwa od godz.16.00 do godz.12.00 następnego dnia.
6. W Apartamencie / Domku Góralskim panuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz
używania otwartego ognia (świece, podgrzewacze itp.).
7. Bez zgody właściciela w Apartamencie / Domku Góralskim obowiązuje zakaz kwaterowania
jakichkolwiek zwierząt.
8. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściciela o wszelkich zdarzeniach, które
mogą narazić go na szkodę.
9. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody oraz
urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient nie może używać
jakichkolwiek urządzeń gazowych oraz urządzeń zasilanych energia elektryczną, nie
stanowiących wyposażenia Artamentu / Domku Góralskiego poza: komputerami
przenośnymi, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
10. Klient może korzystać z Apartamentu / Domku Góralskiego jedynie w celach
mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
11. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu Apartamentu /
Domku Góralskiego. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić właściciela o wszelkich
szkodach, jakie Klient wyrządził w wyposażeniu Apartamentu / Domku Góralskiego i w
samym Apartamencie / Domku Góralskim. Klient zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej
do ostatniego dnia korzystania z domku.
12. W sezonie zimowym Klient proszony jest o przechowywanie sprzętu narciarskiego lub
snowboardowego we wskazanym przez właściciela miejscu np. taras.
13. Wewnątrz Apartamentu / Domku Góralskiego obowiązuje zakaz chodzenia w butach na
wysokim obcasie, w butach narciarskich, łyżwach, rolkach itp.
14. Przed wykwaterowaniem goście zobowiązani są do uprzątnięcia Domku
Góralskiego/Apartamentu Czorsztyńskiego w zakresie podstawowym tj. umycie
naczyń,wyrzucenie śmieci, pozostawienie ogólnego porządku.

