Regulamin Mazurskie Zacisze
Szanowni Państwo!
Serdecznie witamy w naszym ośrodku Mazurskie Zacisze w Sędkach. Mamy nadzieję, że uda
nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku oraz jego sprawną organizację. W
tym celu przygotowaliśmy regulamin pobytu, do którego przestrzegania zobligowani są nasi
Goście:
1.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego

regulaminu.
2.

W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu)

umowę najmu uważa się za zawartą.
3.

Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy przekazaniu

kluczy. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z
pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w

przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domków przez innych gości.
4.

Do każdego pobytu należy doliczyć opłatę 100zł za sprzątanie domku po Państwa wizycie.

Opłata zostanie pobrana w dniu przyjazdu.
5.

Dzieci do lat 3 gościmy gratis.

6.

Akceptujemy zwierzęta domowe po wcześniejszym uzgodnieniu.

7.

Doba zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.

8.

Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela obiektu najpóźniej jeden dzień

przed przyjazdem o planowanej godzinie dotarcia.
9.

Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00

10.

Po godzinie 22:00 w na terenie ośrodka nie mogą przebywać osoby odwiedzające naszych

Gości.
11.

W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domków (bez zgody i

wiedzy Właściciela), Właściciel zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 50
zł.
12.

Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela domków.

Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domkach w czasie jego pobytu i wyraża

zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia
usterek wykonane zostały na jego koszt.
13.

W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze

zgłaszanie ich Właścicielowi domków, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
14.

Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ognisko można rozpalać tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Ze względu na drewnianą
konstrukcję domków oraz tarasu prosimy rozpalać grilla poza domkami oraz tarasem. Ze względu na
wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub
urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem i mogących
wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. W
domkach (przy wejściu) znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz
niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować Właściciela.
15.

W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

16.

Ze względu na drewnianą i naturalną podłogę prosimy nie wchodzić w obuwiu zewnętrznym na

piętro.
17.

Cena usług świadczonych przez Mazurskie Zacisze nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług

korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody
spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego
rekreacyjnego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
18.

Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Mazurskiego Zacisza odpowiadają Rodzice lub

Opiekunowie.
19.

Korzystanie ze sprzętu wodnego (rower wodny, kajaki i łódka wiosłowa) wyłącznie na własną

odpowiedzialność.
20.

Parkowanie wyłącznie na miejscach wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny

zielone. Parking domków jest niestrzeżony.
21.

Zakazuje się połowu ryb w stawie.

Życzymy przyjemnego wypoczynku,

Mazurskie Zacisze

