REGULAMIN DOMKÓW POD TATRAMI
I.

Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez właściciela obiektów
noclegowych „domki pod Tatrami” w Bańskiej Niżnej przy ul.Papieskiej 4a i 4b w celu
zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów w wyżej wymienionych obiektach
oraz ich mienia.
2. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej
wymienionych obiektów.
3. W regulaminie będą używane następujące określenia:
- dom – obiekt noclegowy „domki pod Tatrami” w Bańskiej Niżnej przy ul.Papiejskiej 4a
lub 4b
- Goście – osoby , które będą korzystały z noclegów w obiekcie noclegowym w Bańskiej
Niżnej przy ul.Papieskiej 4a lub 4b
- Wynajmujący – właściciel obiektów noclegowych „domki pod Tatrami” w Bańskiej
Niżnej przy ul.Papieskiej 4a lub 4b
II.

Pobyt w domkach pod Tatrami

1.

Po przybyciu do domu należy niezwłocznie sprawdzić zgodność wyposażenia z
pisemnym zestawieniem ( załącznik nr 1 do regulaminu) i wskazać ewentualne braki lub
uszkodzenia, zapoznać się z regulaminem i podpisać go oraz przekazać Wynajmującemu,
który ma prawo do jego weryfikacji. Reklamacje zgłaszane w późniejszym terminie np w
dniu wyjazdu nie będą uwzględniane.

2.

Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domu innym osobom,
nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną za pobyt opłatę.

3.

Goście zobowiązani są dbać o czystość i właściwy stan domu i otoczenia , dbać o
zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, oraz zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla
osób przebywających w sąsiednich domach.

4.

Gości obowiązuje cisza nocna w godzinach od 2200 do 700

5.

W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu

6.

Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych.

7.

Opiekunowie/rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające pod ich
opieką.

8.

Zabronione jest używanie, znajdujących się w domu, instalacji i urządzeń w sposób nie
odpowiadający ich przeznaczeniu, lub mogący prowadzić do ich zniszczenia lub
uszkodzenia.

9.

Zabronione jest korzystanie z domu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w
szczególności składowanie w nim materiałów lub substancji mogących stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także mogących przyczynić się do
powstania szkód materialnych.

10.

Goście proszeni są o nie chodzenie po domach butach a w szczególności w butach na
wysokim obcasie, w butach narciarskich, łyżwach czy rolkach.

11.

Dom wyposażony jest w sprzęt AGD i RTV. Prosimy o zwracanie uwagi na jego
prawidłowe wykorzystanie i wyłączanie natychmiast po użyciu.

12.

Dom wyposażony jest w kuchenkę gazową . Brak gazu należy zgłaszać Wynajmującemu .
Zabronione jest przewracanie butli gazowej , odkręcanie reduktora lub jakiekolwiek inne
manipulowanie przy butli gazowej z wyjątkiem zakręcania lub odkręcania gazu.

13.

Wszelkie awarie należy zgłaszać Wynajmującemu

14.

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domu , które
powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej Gości lub z winy osób odwiedzających.

15.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub
innego pojazdu należącego do Gości. Parking przed domem jest parkingiem
niestrzeżonym.

16.

Osobom trzecim nie udzielamy żadnych informacji na temat danych personalnych i
pobytu Gości.

17.

Z zainstalowanych na zewnątrz huśtawek mogą korzystać dzieci o wadze do 30 kg
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej .

18.

Pobyt zwierząt w domu jak również w jego otoczeniu jest zabroniony .
III.

Należność za pobyt w domkach pod Tatrami

1. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji lub
skrócenia czasu pobytu, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego , opłata za pobyt nie
podlega zwrotowi.
2. Należność za pobyt pobierana jest w gotówce z pomniejszeniem o wpłacone na konto
Wynajmującego zaliczki.
3. Domy wynajmowane są na doby. Pobyt rozpoczyna się o godzinie 15 00 w dniu przyjazdu
a kończy o godzinie 1100 ostatniego dnia pobytu.

Potwierdzam, iż zapoznałem się z powyższym regulaminem ……………………………………..
(data, podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU DOMKÓW POD TATRAMI
Spis wyposażenia domu w sprzęt RTV i AGD :
1. Telewizor plazmowy LG 42”
2. Dekoder telewizji satelitarnej Ferguson/Dekoder telewizji
3. Zmywarka do naczyń Beko
4. Kuchenka gazowa czteropalnikowa + butla gazowa 12 kg
5. Przelewowy ekspres do kawy
6. Elektryczny czajnik bezprzewodowy
7. Lodówka Beko
8. Odkurzacz Zelmer
9. Suszarka do włosów
10. Grill ogrodowy
11. Leżaki – 2 szt.
12. Deska do prasowania
13. Żelazko
14. Kuchenka mikrofalowa
15. Toster
16. Opiekacz do kanapek

