
Regulamin Domu 

 Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o 10.00. 

 Rezerwacja następuje po wpłaceniu przelewem zaliczki 

 Należność za pobyt wnoszona jest w całości przelewem. 

 W przypadku rezygnacji z przyjazdu, zaliczka nie podlega zwrotowi. 

 Po zameldowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł (zwracana w dniu 

wyjazdu) oraz opłata klimatyczna na rzecz Gminy Leśna 2,17zł/osobę/dzień. 

 Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu 

potwierdzenia tożsamości Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią. 

 Dom wynajmujemy czysty i oddajemy posprzątany lub zostanie doliczona opłata za 

sprzątanie końcowe w wysokości 150 zł.  

 Korzystanie z mini SPA (sauna + jacuzzi) jest osobno płatne i wynosi 2 zł/KWH 

 Parking na terenie obiektu bezpłatny, za pojazdy parkowane na terenie obiektu 

właściciel  nie ponosi odpowiedzialności. 

 Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, (miejsca do palenia są 

wyznaczone na zewnątrz budynku). 

 Cisza nocna na terenie całego obiektu trwa od godz. 23.00 do godz. 7.00, osobom nie 

przestrzegającym ciszy nocnej może być wypowiedziana umowa korzystania z naszych 

usług. 

 Przy używaniu kuchenki należy włączyć wyciąg, a po zakończeniu korzystania z 

kuchenni wyłączyć urządzenia elektryczne. 

 Przy korzystaniu z części wspólnych należy pozostawić po sobie porządek i nie 

zostawiać tam swoich rzeczy osobistych ani produktów. 

 Wykupiony pobyt w obiekcie nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków przebywających w nim osób. 

 Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego 

wczasowiczów.  

 Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 

zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy 

 Na terenie obiektu mogą znajdować się jedynie nasi goście. 

 Drzwi wejściowe na noc należy zamykać na klucz. 

 Nie wolno wrzucać do muszli klozetowych podpasek, pampersów itp. 

 Szkło i plastiki (po zgnieceniu), należy wrzucić do odpowiednich pojemników. 

 W dniu wyjazdu z pokoju należy usunąć po sobie śmieci oraz nie pozostawiać swoich 

produktów w lodówce. 

 Zwierzęta przyjmowane są tylko za zgodą właścicieli obiektu. 

 O wszystkich usterkach i nieprawidłowościach należy bezzwłocznie informować 

właścicieli.  

 Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w 

pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń 

gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących 

stałego wyposażenia pokoju (w tym również klimatyzatorów). Nie dotyczy to 

ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.  

 Korzystanie z drewna opałowego do kominka i kamiennego grilla jest dodatkowo 

płatne i musi być uprzednio zgłoszone właścicielom obiektu. 

 Rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu. 

 Hasło do wi-fi „agroturystyka” 

 tel. do właścicieli 664-184-295 lub 660-768-910 


