Domki FOKA / Chłapowo k. Władysławowa, ul Solna 36
Grzegorz Bojanko / tel. 602-612-748 / biuro@domkifoka.pl

REG U L AM I N
1.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00 .

2.

Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% całkowitej należnej
kwoty za pobyt na wskazane konto bankowe (Grzegorz Bojanko, 30 1140 2004 0000 3402
7878 9849. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, datę pobytu oraz liczbę
osób.) w terminie 3 dni od momentu wstępnej rezerwacji. W przypadku braku wpłaty
zadatku rezerwację uważa się za nieważną. Zadatek nie podlega zwrotowi. Pozostała
należność za zamówiony pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.

3.

Przekazanie kluczy i zdanie domku odbywa się w obecności właściciela.

4.

W przypadku skrócenia pobytu przez Wynajmującego kwota za niewykorzystany okres
pobytu nie jest zwracana.

5.

Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ( w domkach i na terenie
obiektu) powstałe z jego winy. Opłata za szkody rozliczana jest na bieżąco.

6.

Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikające z użytkowania proszę zgłaszać
niezwłocznie Właścicielowi.

7.

W domkach obowiązuje całkowity ZAKAZ palenia tytoniu i wyrobów tytoniopodobnych.

8.

Po godz. 22.00 zabronione jest przebywanie na terenie obiektu osób niezameldowanych.

9.

Właściciele obiektu nie odpowiadają za utratę i uszkodzenia mienia, tj. parkujące
samochody oraz przedmioty wartościowe pozostawione w domkach.

10.

W cenę pobytu wliczone są: pościel, parking, woda, prąd.

11.

Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano w dni powszednie,
a w sobotę i niedzielę od 00.00 do 8.00.

12.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zwraca się uwagę Gościom, aby: nie
palili wyrobów tytoniowych w domkach, nie rzucali niedopałków papierosów oraz zużytych
zapałek do kosza, nie przechowywali w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub
wydzielających przykrą woń, nie używali w domkach grzejników elektrycznych, grzałek
oraz kuchenek elektrycznych i gazowych (nienależących do wyposażenia domku).

13.

Każdorazowo Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi po opuszczaniu domku.

14.

Cena usług świadczonych przez właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia.

15.

Na terenie obiektu, w szczególności na placu zabaw, dzieci do lat 12 pozostają tylko pod
opieką osób dorosłych.

16.

Do kwoty pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną wg taryfy obowiązującej w Urzędzie
Miasta Władysławowo.

