Regulamin Domku pod Czantorią w Ustroniu
Goscie wynajmujący Domek pod Czantorią są zobowiązani do
zapoznania sie i przestrzegania regulaminu.
1. Rezerwacja obiektu DOMEK POD CZANTORIĄ jest jednoznacznym z
zaakceptowaniem regulaminu.
2. Rezerwacja obiektu jest wazna po wpłaceniu zadatku na konto oraz
potwierdzeniu przez DOMEK mailem lub sms. Jest to rownoznaczne z
zawarciem umowy. Wysokosc zadatku to 40% kosztow pobytu. Resztea
naleznosci winna byc zaksiegowana na rachunku DOMKU w dniu przyjazdu.
Do kosztow pobytu nalezy doliczyc opłate klimatyczną odprowadzaną do
Urzedu Miejskiego w Ustroniu.
Zadatek winien byc wpłacony do trzech dni od rezerwacji. Po tym terminie
brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji.
3. Koszty przelewow bankowych ponosi klient.
4. Kaucja wynosi 1000zł i jest zwracana w dniu wyjazdu jesli nie zostaną
stwierdzone braki oraz uszkodzenia..
5. Formalnosci związane z meldunkiem, opłatą i kaucją za pobyt dokonuje sie w
dniu przyjazdu. Nalezy okazac dokument tozsamosci. Brak wpłaty kaucji
powoduje zerwanie umowy z przyczyn lezących po stronie klienta.
6. Klient moze odstąpic od rezerwacji najpozniej 30 dni przed terminem pobytu.
Po tym terminie zadatek nie jest zwracany.
7. Liczba osob przebywających w domu nie moze przekraczac deklarowanej
przy dokonywaniu rezerwacji. Mniejsza ilosc osob nie stanowi obnizeniu
kosztu pobytu. Kazda zmiana ilosci osob winna byc uzgodniona z obsługą
obiektu. Klient nie moze bez zgody Własciciela przyjmowac na nocleg
dodatkowych osob traktując je jako swoich gosci.
8. Własciciel ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych np.
wystąpienia zjawisk siły wyzszej bądz sytuacji, ktora mogłaby zagrazac
bezpieczenstwu gosci. W takim przypadku zadatek zostaje zwrocony.
9. Doba pobytu zaczyna sie o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i konczy sie o godz.
11.00 w dniu wyjazdu. Przedłuzenie godzin pobytu bez uzgodnienia skutkuje
opłatą za dzien pobytu, zgodnie z cennikiem.
10.Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania własciciela

DOMKU o uszkodzeniach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkod
wyrządzonych podczas pobytu. Za wszelkie szkody wyrządzone podczas
pobytu płaci klient gotowką lub przelewem z uwzglednieniem kaucji
najpozniej do dnia wyjazdu.
11.W pokojach i na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
w przeciwnym wypadku grozi kara pieniezna w wysokosci 500 zł
12.Klient zobowiązany jest do przestrzegania porządku w obiekcie i do
uzytkowania pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem.
Ma obowiązek zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczegolnosci do
przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od

22.00 do 6.00. Jesli wskutek

nieprzestrzegania ciszy nocnej zostanie wezwana policja, skutkuje to
zatrzymaniem przez Własciciela kaucji w wysokosci 500 zł.
Podczas opuszczania obiektu oraz w okresie nocnym klienci zobowiązani są
kazdorazowo zamknąc wszystkie okna balkony oraz zamknąc obiekt na
wszystkie zamki, do ktorych otrzymali klucze.
14.Za przedmioty wartosciowe pozostawione w obiekcie DOMJAS nie
odpowiada.
15.Dzieci do lat 2 spiące w łozku z rodzicami nie ponoszą kosztu pobytu.
Pozostałe dzieci liczone są jak kazda osoba.
16.Dzieci do 14 roku zycia mogą przebywac na terenie obiektu tylko i wyłącznie
z opiekunem.
17.Obiekt przyjazny dla psow. Własciciele zobowiązani są do sprzątania
nieczystosci po swoim czworonogu.
18.Na placu zabaw dzieci mogą przebywac tylko w obecnosci opiekunow.
19.Składając rezerwacje, klient wyraza zgode na umieszczenie swoich danych
osobowych w bazie DOMKU oraz na ich przetwarzanie dla celow realizacji
umowy. Brak takiej zgody uniemozliwia Włascicielowi DOMKU POD
CZANTORIĄ realizacje zamowienia. Klient ponosi odpowiedzialnosc za
podanie nieprawdziwych danych osobowych.

