REGULAMIN

POBYTU

GOŚCI

W

AGROTURYSTYCE „ANOBEK”

1.

Mieszkania/pokoje wynajmowane są do użytku Gości na doby. Na potrzeby wynajmu doba
rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

2.

Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do godziny 10:00
dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Gospodarze uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu
w miarę możliwości.

3.

Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godzinach 12:00 – 18:00 dolicza się do rachunku należność za
pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godzinę 18:00 – za całą dobę

4.

Goście powinni używać mieszkania/pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych
potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

5.

Przyjmowanie (za zgodą Gospodarzy) dodatkowych osób do mieszkania/pokoju wymaga dodatkowej
opłaty.

6.

Gospodarze nie ponoszą
mieszkaniu/pokoju.

7.

W godzinach 22:00 – 7:00 obowiązuje cisza nocna.

8.

Gospodarze wyznaczają miejsce postoju środka transportu Gości, lecz nie odpowiadają za szkody
wyrządzone przez osoby trzecie.

9.

Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia mieszkania/pokoju
i jego wyposażenia, spowodowane ich działaniem lub działaniem osób, za które odpowiadają.
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10. Ze względu na stan techniczny instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia
z gospodarzami można używać jedynie tych odbiorników prądu które znajdują się w wyposażeniu
mieszkania/pokoju z wyjątkiem maszynek do golenia, lodówek, ładowarek, zasilaczy, urządzeń RTV
oraz komputerowych.
11. Opłata za wynajem nie obejmuje sprzątania mieszkania/pokoju, dlatego prosimy dbać o porządek w
mieszkaniu/pokoju we własnym zakresie. Goście zobowiązani są oddać mieszkanie/pokój
wysprzątane, w takim stanie, w jakim je odebrali.
12. Podczas pobytu Gości nie wchodzimy do Państwa mieszkania/pokoju, chyba że zajdze pilna
nieprzewidziana potrzeba (wyłączenie telewizora przed burzą, zamknięcie okien w czasie ulewy itp.).
13. Prosimy o niewynoszenie koców, krzeseł na zewnątrz budynku.
14. Prosimy o niezmienianie ustawień programów telewizyjnych o odbiornikach, są to najlepsze dostępne
ustawienia.
15. W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
16. Psy i inne zwierzęta domowe mogą być zakwaterowane za zgodą Gospodarzy. Zwierzęta na terenie
posesji należy wyprowadzać na smyczy. Zwierzęta, w celu załatwienia ich potrzeb fizjologicznych,
należy wyprowadzać poza teren posesji. Prosimy o niezostawianie zwierząt samych w pokojach.
Zwierzęta nie mogą przeszkadzać pozostałym gościom.
17. Bez zgody właściciela nie można przemieszczać mebli.
18. Jeśli w mieszkaniu/pokoju dojdzie do awarii, prosimy o informację – postaramy się jak najszybciej
usunąć problem.
19. Istnieje możliwość wypożyczenia rakietek do badmintona, piłki do siatkówki, piłki nożnej, kul do gry
w boules – wszystko za darmo.
20. Przebywanie w Agroturystyce „Anobek” jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i dostosowaniem się do
regulaminu.
Życzymy przyjemnego pobytu!

