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Drodzy Goście, 

Niniejszy regulamin stworzyliśmy w trosce o Wasze bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią — znajomość zasad i norm przyjętych 
w naszym gospodarstwie pozwoli uniknąć nieporozumień i sprawi, że Wasz pobyt u nas 
będzie miłym doświadczeniem. 

Z poważaniem, 

Mirosław i Elżbieta Król 

  Domy 

Uprzejmie prosimy o: 

 wychodzenie „na dymka” na taras lub przed dom — w domach obowiązuje 
całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, 

 korzystanie z mebli oraz sprzętów użytku domowego zgodnie z ich 
przeznaczeniem, 

 wyrzucanie drobnych śmieci i niedopałków do umieszczonego przy schodach 
wejściowych pojemnika na odpady, 

 wyłączanie oświetlenia zewnętrznego przed zapadnięciem w zasłużony, 
wakacyjny sen, 

 wyłączanie wentylatora ściennego w łazience po skorzystaniu z prysznica/toalety, 
 nieprzechowywanie prywatnych rowerów w domu — z chęcią udostępnimy Wam 

miejsce pod zadaszoną, osłoniętą wiatą, 
 niewynoszenie sztućców i zastawy stołowej na imprezę przy ognisku lub grillu — 

dajcie nam znać, a wręczymy Wam sztućce i talerze jednorazowe, 
 poinformowanie nas o planowanej wizycie rodziny, przyjaciół bądź znajomych — 

nie mamy nic przeciwko odwiedzinom, ale jako właściciele mamy prawo wiedzieć 
o obecności osób trzecich na terenie gospodarstwa,

 respektowanie ustalonych godzin zakwaterowania i wykwaterowania — w dniu 
przyjazdu domy są do dyspozycji Gości od 15:00, w dniu wyjazdu do 12:00. 
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Zasady ogólne — szkody, sytuacje nieprzewidziane, osoby trzecie: 

 bez naszej wiedzy i zgody Gościom objętym rezerwacją nie wolno udostępniać 
lub podnajmować domu osobom trzecim, 

 w przypadku szkód, zniszczeń lub awarii sprzętu znajdującego się w domu, 
zostanie on naprawiony lub wymieniony na koszt Gościa, który owych szkód lub 
zniszczeń dokonał, 

 prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wszelkich zaistniałych szkodach lub 
awariach, 

 rościmy sobie prawo do wejścia do domu pod nieobecność Gości, jeżeli zajdzie 
nieprzewidziana lub doraźna potrzeba, np. wyłączenie telewizora przed burzą lub 
ulewą, zamknięcie okien itp., 

 w przypadku zgubienia klucza do drzwi wejściowych, koszt wymiany zamka 
ponoszą Goście. 

Na życzenie: 

 wymienimy zabrudzoną pościel, 
 udostępnimy pralkę. 

  Najbliższe otoczenie / teren gospodarstwa 

Uprzejmie prosimy o: 

 respektowanie ogólnie przyjętych norm sąsiedzkiego pożycia — pamiętajcie, że 
w sąsiednich domach również przebywają Goście chcący wypocząć, 

 rozpalanie ognisk tylko w wyznaczonych miejscach — w razie wątpliwości chętnie 
owe miejsca wskażemy, 

 wysypywanie popiołu i żaru z grilla w wyznaczonych miejscach, 
 baczne doglądanie swoich pociech — za bezpieczeństwo dzieci i osób nieletnich 

oraz dokonane przez nie szkody lub zniszczenia odpowiadają rodzice, 
 sprzątanie nieczystości po czworonogach — lubimy psy i koty, ale ich kupy nie 

bardzo. 
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Sport i rekreacja — użyczany sprzęt: 

 użyczany sprzęt do sportów wodnych i lądowych wydawany jest Gościom przez 
gospodarzy, 

 użyczany sprzęt nie może być udostępniany osobom trzecim, 
 po skorzystaniu, użyczany sprzęt należy odnieść lub odstawić na miejsce, 

w którym został wydany, 
 użyczany sprzęt należy zwrócić w stanie nie gorszym niż w momencie użyczenia, 
 korzystanie ze sprzętu do sportów wodnych/lądowych odbywa się wyłącznie na 

własne ryzyko i odpowiedzialność, 
 nie ponosimy odpowiedzialności za urazy powstałe podczas gier sportowych lub 

w wyniku nieprawidłowego korzystania ze sprzętu do sportów 
wodnych/lądowych, 

 chęć skorzystania ze sprzętu do sportów wodnych i lądowych/miejsca na grilla 
należy zgłosić nam z 24-godzinnym wyprzedzeniem — pozostali Goście również 
mogą wyrazić chęć skorzystania z kajaków/rowerów lub zorganizowania 
barbecue pod chmurką. 

Na życzenie: 

 zorganizujemy dodatkowe atrakcje, np. spływ kajakowy lub wyprawę na grzyby 
z doświadczonym, miejscowym grzybiarzem. 

  Warunki płatności za wynajem domów 
 i usługi dodatkowe: 

 wysokość zadatku wynosi 50% ustalonej kwoty za wynajem domu, 
 zadatek na pobyt należy przelać na konto wskazane w stopce strony w przeciągu 

7 dni od daty dokonania rezerwacji, 
 brak wpłaty zadatku skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji, 
 pozostałe 50% należności za zakwaterowanie należy uiścić w gotówce lub 

przelewem zaraz po przyjeździe do Suchej Rzeczki, 
 wszelkie usługi dodatkowe (np. wyżywienie) winny być opłacone w gotówce lub 

przelewem w dniu wyjazdu. 
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  Anulowanie rezerwacji — zwrot zadatku na 
 pobyt: 

 do 50 dni przed planowaną datą przyjazdu — zwrot 100% zadatku, 
 49-43 dni przed planowaną datą przyjazdu — zwrot 75% zadatku, 
 42-36 dni przed planowaną datą przyjazdu — zwrot 50% zadatku, 
 35-22 dni przed planowaną datą przyjazdu — zwrot 25% zadatku, 
 21-0 dni przed planowaną datą przyjazdu — brak zwrotu zadatku, 
 zadatek zostanie zwrócony w całości lub częściowo pierwszego dnia po terminie, 

w którym miała rozpocząć się usługa wynajmu (np. jeśli datą przyjazdu miał być 
6 kwietnia, zadatek zostanie zwrócony przelewem bankowym nie wcześniej niż 
7 kwietnia). 

  Wpłacony zadatek — zmiana terminu 
 pobytu: 

 w przypadku niemożności przyjazdu we wcześniej zarezerwowanym terminie, 
zadatek pełny lub częściowy może być zwrócony lub bez potrącenia przeniesiony 
na rezerwację pobytu w nowym dogodnym terminie uprzednio uzgodnionym 
z właścicielem obiektu, 

 pobyt w nowym terminie może być wykorzystany zarówno przez Gościa, który 
dokonał pierwotnej rezerwacji, jak i przez wskazane przez niego osoby (np. 
rodzinę lub przyjaciół), 

 zadatek na rezerwację dokonaną poniżej 21 dni przed planowaną datą przyjazdu 
nie podlega zwrotowi — może być jedynie przeniesiony na rezerwację w innym 
dostępnym terminie. 


