
WARUNKI POBYTU 
 
 
 
Nasz obiekt przeznaczony jest tylko dla gości dorosłych oraz młodzieży od lat 16. Dajemy 
sobie prawo do odmówienia zameldowania gości z dziećmi. 
 
Palenie ognia oraz papierosów w obiekcie oraz na balkonach jest zabronione. W pokojach 
oraz częściach wspólnych zamontowane są czujniki dymu. W przypadku uruchomienia 
systemu pożarowego gość zostanie obciążony karą w kwocie 500zł, płatnej natychmiast. 
Nie uiszczenie opłaty spowoduje natychmiastowe wymeldowanie gościa z obiektu, bez 
prawa do zwrotu kosztów za niewykorzystane noclegi. 
 
W trosce o komfort naszych gości prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 
22:00 do 6:00. Organizowanie głośnych imprez, wieczorów panieńskich i kawalerskich jest 
zabronione. Drastyczne naruszenie tego zakazu spowoduje wymeldowanie Państwa z 
naszego obiektu, bez prawa zwrotu kosztów za niewykorzystane noclegi. 
 
Sprzątanie oraz wymiana pościeli oraz ręczników w trakcie pobytu powinna zostać 
zgłoszona w recepcji. Dodatkowa opłata wynosi 50zł. 
 
Nie przyjmujemy zwierząt. 
  
Teren naszego obiektu jest terenem prywatnym, mogą przebywać tutaj tylko osoby 
zameldowane. 
 
Zakwaterowanie odbywa się w godzinach od 15:00 do 22:00 
 
Wykwaterowanie powinno nastąpić w godzinach od 8:00 do 11:00 
 
Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Możliwość 
późniejszego wyjazdu uzależniona jest od kalendarza dostępności. Dodatkowa opłata za 
przedłużenie doby hotelowej do godziny 22:00 w dniu wyjazdu wynosi 50% ceny za dobę. 
 
Opłata za pobyt pobierana jest od naszych gości w dniu przyjazdu. Do kwoty doliczana 
jest opłata klimatyczna w kwocie 2,30zł doba od osoby. 
 
Klucze powinny zostać zwrócone w momencie wykwaterowania. W przypadku ich 
zniszczenia lub zgubienia klient zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 100zł. 
 
Klient ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie zniszczenia dokonane w obiekcie. 
 
W przypadku opuszczenia pokoju przed planowanym terminem wyjazdu, nie zwracamy 
kosztów za niewykorzystanie wcześniej zarezerwowanych i opłaconych dni. 
 
W przypadku anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi. 
 
Dokonując rezerwacji klient wyrażą zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w 
naszej bazie. Dane te 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. 
 



Dokonując rezerwacji w naszym obiekcie klient akceptuje wszystkie powyższe warunki 
rezerwacji pobytu. 


