W celu zapewnienia Państwu miłego pobytu oraz uniknięcia możliwych nieporozumień,
prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Potwierdzenie przez Państwa rezerwacji
jest równoznaczne także z tym, że zapoznali się się Państwo z niniejszym Regulaminem,
zgadzają się Państwo z nim oraz zobowiązują się do pełnego przestrzegania jego
postanowień. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować anulowanie
Państwa rezerwacji oraz konieczność wcześniejszego opuszczenia kwatery, bez względu na
wcześniejsze uregulowanie płatności.
Regulamin kwater prywatnych „Na Brzegu”
1. Warunkiem rezerwacji jest telefoniczne ustalenie terminu oraz wpłacenie zadatku (30% z
kwoty za cały pobyt) przekazem pocztowym lub na konto w ciągu 5 dni od daty zamówienia
telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila.
W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja jest anulowana 5 dnia. Brak zadatku =
rezerwacja nieskuteczna.
2. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie z wcześniejszą rezerwacją.
3. Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 następnego dnia.
4. Goście zobowiązani są do dokonania meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
5. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
6. W obiekcie oraz terenie przyległym do niego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny
22.00 do godziny 7.00.
7. Goście zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić pokój w stanie niepogorszonym oraz oddać
klucze od pokoju.
8. Goście mają obowiązek sami pilnować swoich rzeczy i kosztownych przedmiotów
pozostawionych w kwaterach, a właściciel nie odpowiada za ich ewentualne zagubienie. Przy
wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać drzwi i okna.
9. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać na obiekcie bez uprzedniej zgody właściciela.
10. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za
pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy. Dotyczy również sprzętu
pozostawionego w narciarni.
11. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego
pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie,
która narusza tę zasadę bez zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
12. Goście ponoszą odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich
winy.
13. Goście są zobowiązani zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
14. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach
grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących
wyposażenia pokoju jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.
16. Pobyt zwierząt domowych na kwaterze jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia
właściciela obiektu. Obowiązkowo w przypadku psów: smycz, kaganiec i aktualna książeczka
szczepień. Opłata za pupila 10zł/ dobę.
17. Właściciel nie ma prawa podczas nieobecności gości wchodzić do wynajętej przez nich
kwatery, za wyjątkiem szczególnych okoliczności, w czasie których jest niezbędne wejście do
kwatery w celu zapobieżenia powstaniu możliwej szkody lub niebezpieczeństwa. O swoim
wejściu do kwatery właściciel ma obowiązek powiadomić gości przy pierwszym kontakcie z
gośćmi po wejściu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia właściciela, że została uczyniona
szkoda, goście są zobowiązani umożliwić właścicielowi wejście do kwatery w celu
sprawdzenia sytuacji.

