CHATY MAZUR
REGULAMIN OGÓLNY
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Warunkiem potwierdzenia rezerwacji wynajmu domku całorocznego jest wpłata zadatku w kwocie
30 % wartości wynajmu. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu ogólnego i nie podlega
zwrotowi, w przypadku rezygnacji z rezerwacji.
Opłata za wynajem domku oraz opłata klimatyczna pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu. Domki są
przeznaczone dla 6 osób; większa liczba osób w domku, tylko po ustaleniu z właścicielem.
Wynajmujący w chwili odbioru domku, jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 500 zł,
zwrotnej w dniu wyjazdu, na poczet ewentualnych szkód i zniszczeń. Za zgubienie klucza opłata wynosi 100zł.
W przypadku skrócenia pobytu, pobrana opłata jest bezzwrotna.
Pobyt rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 10.00
Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez
większa ilość osób, niż zgłoszoną przy rezerwacji.
Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku, Przez cały okres pobytu
obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci.
W przypadku pozostawienia rażącego nieładu, Goście będą proszeni o jego uprzątnięcie lub zostaną obciążeni
dodatkowym kosztem za sprzątanie.
W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia domku, prosimy Gości o natychmiastowe
poinformowanie, celem dokonania naprawy. Rekompensata finansowa z w/w naprawę musi być uregulowana
najpóźniej w dniu wyjazdu.
Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie; w związku z powyższym, prosimy o
wzmożoną opiekę nad nimi na terenie obiektu CHATY MAZUR.
Pobyt w domkach zwierząt możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Właściciela Obiektu. W
przypadku wyrażenia zgody na pobyt zwierzęcia winno ono przez cały okres pobytu pozostawać pod kontrolą
Wynajmującego oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych gości. Za wszelkie
zniszczenia Obiektu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada właściciel zwierzęcia. Obowiązuje zakaz
przebywanie zwierzęcia na łóżkach/materacach stanowiących wyposażenie domku. W innym przypadku właściciel
zwierzęcia zostanie obciążony kosztami czyszczenia łóżka / materaca czy zniszczonej pościeli. Właściciel zwierząt
jest zobowiązany do czyszczenia odchodów swoich zwierzętach na terenie obiektu Chata Mazur.
Za rzeczy pozostawione w domku, za wszelkie uszkodzenia oraz utratę samochodu lub innego pojazdu należącego
do Gości, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno
pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru ; nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych
mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku
urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
W domkach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów i innych używek oraz kategoryczny zakaz
smażenia ryb (miejsce do smażenia ryb jest pod wiatą). Na zewnątrz dostępne są popielniczki; proszę nie
zaśmiecać terenu na obiekcie.
Obowiązuje zakaz palenia grilla na tarasach; do tego wyznaczone jest specjalne miejsce.
Użytkownicy grilla oraz altany zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończeniu grillowania/ucztowania.
Elementy wyposażenia domów tj. naczynia, sztućce, szklanki itp. Przynależą do każdego domu, dlatego proszę nie
używać ich poza domem. Poza domem i tarasem używamy wyłącznie naczyń jednorazowych.
Właściciel CHATY MAZUR zastrzega sobie prawo do usunięcia Gości przed zakończeniem terminu pobytu w
przypadku rażącego naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, oraz w momencie gdy
Goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu Gości o konsekwencji
niewłaściwego zachowania. W w/w przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za wynajem.
Na terenie obiektu CHATY MAZUR obowiązuje cisza nocna w godzinach 23.00 – 7.00
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