
Regulamin pobytu w Pokojach Gościnnych „Klimaty” 

1. Rezerwacja jest obowiązująca po uprzedniej informacji telefonicznej oraz dokonaniu wpłaty 

zadatku rezerwacyjnego (zaliczki) w wysokości 30% ceny noclegu w przeciągu 48 godzin na 

rachunek bankowy:  76 1140 2004 0000 3702 7678 7182 

W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacyjnego (zaliczki) rezerwacja może być 

anulowana. 

2. Zadatek rezerwacyjny (zaliczka) nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu  

3. W sytuacji wcześniejszego wyjazdu Gościa ustalona wcześniej należność za całość pobytu nie 

ulega zmianie. 

4. W dniu przyjazdu, Gość zobowiązany jest do zameldowania oraz zapłaty pozostałej części 

kwoty za zarezerwowany nocleg. 

5. Pokoje wynajmowane są na doby (minimum 2 doby). 

6. Doba rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 12.00 w dniu 

wyjazdu. 

7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego za wyjątkiem 

imprez okolicznościowych (w altanie, na świeżym powietrzu) ustalonych uprzednio z 

gospodarzami. Cisza nocna nie obowiązuje w przypadku wynajmu wszystkich pokoi na 

wyłączność. 

8. Goście zobowiązani są do każdorazowego zamykania drzwi na klucz od wynajmowanego 

pokoju. Zgubienie kluczy wiąże się z koniecznością zapłaty za wymianę zamku do drzwi od 

pokoju. 

9. Rodzice / Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za pobyt dzieci i ich bezpieczeństwo. 

10. Goście zobowiązani są korzystać z pokoju / aneksu kuchennego oraz innych udostępnionych 

miejsc (altana, miejsce do grillowania) zgodnie z ich przeznaczeniem.  

11. Goście nie mogą udostępniać pokoju osobom trzecim. 

12. Na terenie obiektu mogą przebywać jedynie Goście wynajmujący pokoje noclegowe. 

13. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palić można jedynie na 

zewnątrz obiektu w wyznaczonych do tego miejscach. 

14. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pokojach nie wolno używać żelazek, 

grzałek, czajników elektrycznych oraz innych urządzeń. Korzystać można z nich w 

przeznaczonych do tego miejscach (aneks kuchenny, część wspólna). 

15. Goście są odpowiedzialni za utrzymania czystości i porządku w pokojach i częściach 

wspólnych obiektu oraz zobowiązani do należytego zachowania, którym nie będą zakłócać 

spokoju i pobytu innym Gościom. Gospodarze mogą odmówić dalszego pobytu / świadczenia 

usług osobom, które naruszą te zasady. 

16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 

zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego 

winy i zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym gospodarzy obiektu. 

17. Gospodarze zobowiązani są bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia Gości dotyczące 

poziomu i jakości usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.  

18. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. 

19. Opuszczając pokój Gość powinien wyłączyć światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi 

na klucz. 

20. Do dyspozycji gości jest bezpłatny, ogrodzony parking na terenie obiektu. Pojazdy 

pozostawione na parkingu nie są strzeżone. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za 

szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby trzecie. 



21. Goście zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP 

oraz przeciwpożarowych, a w wyjątkowych sytuacjach stosować się do próśb gospodarzy. 

22. Wynajmujący pokój Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu w 

Pokojach Gościnnych „Klimaty” i akceptuje go w całości.  

Życzymy Państwu udanego pobytu, 

Emilia i Mateusz Szydłowscy 

 

 


