
WARUNKI POBYTU 

 

 

1. Zachowujemy spokój. Nasz dom otwarty jest na gości dorosłych oraz młodzież od lat 16.               
Młodszych miłośników gór zapraszamy za kilka lat! Dajemy sobie prawo do odmówienia            
zameldowania odwiedzających z dziećmi.  
 
2. Przyjezdnych zapraszamy od 15:00 do 22:00. Pokój będzie już na Was czekał. 
 
3. Slow breakfast i w drogę - wykwaterowanie powinno nastąpić w godzinach od 7:00 do               
11:00. Dla tych, którzy nie chcą się z nami prędko rozstawać, istnieje możliwość             
przedłużenia doby hotelowej do 22:00 w kwocie wynoszącej 50% ceny za dobę. Opcja ta              
uzależniona jest od kalendarza dostępności.  
 
4. Raz dany zadatek - nie powraca. W przypadku anulowania rezerwacji, zadatek zostaje u   
nas. 
 
5. Zwykle chce się tu zostać na dłużej. Gdyby jednak okoliczności zmuszały do             
wcześniejszego powrotu, kwota za kolejne, niewykorzystane, a zarezerwowane noce nie          
będzie mogła zostać zwrócona. 
 
6. By szybko mieć z głowy formalności, opłatę za cały pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. Do                
ceny doliczana jest opłata klimatyczna w kwocie 2,30 zł za dobę od osoby. Na wsparcie dla                
gór i lasów! 
 
7. Musisz wiedzieć, że bardzo chcemy dobrze Cię poznać. Dlatego przy zameldowaniu nie             
zapominamy o dokumencie potwierdzającym swoją tożsamość. Resztę pobytu można         
spędzić incognito. 
 
8. Dbamy o ciszę i spokój. Głośne imprezy, wieczory panieńskie i kawalerskie organizujemy             
w innym miejscu. W trosce o komfort naszych gości prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej w               
godzinach od 22:00 do 7:00. Drastyczne jej naruszenie jest powodem do wymeldowania z             
obiektu, bez prawa zwrotu kosztów za niewykorzystane noclegi. 
 
9. Kategorycznie unikamy sygnałów dymnych w obiekcie i na balkonach. Ogniska, świeczki            
oraz tytoń przenosimy na zewnątrz. W pokojach i częściach wspólnych zamontowane są            
czujniki dymu. Uruchomienie systemu pożarowego wiąże się z obowiązkiem         
natychmiastowego uiszczenia opłaty 500 zł. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni          
wymeldować gościa, bez zwrotu kosztów za niewykorzystane noclegi. 
 
10. Przełącz się na tryb prywatny. DOM GÓRY LAS jest w całości przeznaczony tylko dla               
naszych gości. Mogą przebywać tutaj tylko osoby zameldowane. 
 
11. Kochamy przyrodę, lecz w trosce o komfort wszystkich gości, nie przyjmujemy zwierząt.  



 
12. Tu jest nasz dom. Bycie jego mieszkańcem, wiąże się z odpowiedzialnością finansową             
za ewentualne zniszczenia. 
 
13. Świeża pościel i ręczniki czekają na gości w dniu przyjazdu. Jeśli potrzebujesz ich              
wymiany lub usługi sprzątania w trakcie pobytu, zgłoś prośbę w recepcji. Dodatkowa opłata             
wynosi 50 zł od osoby. 
 
14. Kluczowa sprawa! Niezbędnik do otwierania drzwi powinien zostać zwrócony w           
momencie wykwaterowania. Jego zgubienie lub zniszczenie wiąże się z obowiązkiem          
uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł. 
 
15. Dokonując rezerwacji wyrażasz zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w           
naszej bazie. Bez obaw, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji,           
ułatwieniu przy kolejnych rezerwacjach oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami           
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. 
 
16. Dokonując rezerwacji w naszym obiekcie, akceptujesz wszystkie opisane powyżej          
warunki rezerwacji pobytu. 

 

 

 

 

 


