Regulamin domu Nefryt
Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy udanego
wypoczynku. Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie zasad
zawartych w regulaminie.
1. Po przybyciu prosimy o zgłoszenie się do gospodarza domu w celu
zameldowania się oraz uregulowania należności za pobyt. Opłata pobierana
jest z „góry” za zadeklarowaną ilość noclegów – płatność wyłącznie
gotówką.
2. Pokoje są wynajmowane na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.
14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
Życzenie przedłużenia pobytu Gości jest możliwe wyłącznie w
przypadku wcześniejszego zgłoszenia oraz posiadania wolnych miejsc.
3. Dom gościnny świadczy usługi zgodnie z ustalonym standardem. W
przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze
zgłaszanie ich gospodarzom.
4. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w
zarezerwowanym wcześniej terminie, Gościom nie przysługuje zwrot
zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
5. Gospodarze domu mają obowiązek zapewnić, warunki pełnego i
nieskrępowanego wypoczynku Gości.
6. Na terenie domu i w pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
7. Ze względów bezpieczeństwa o fakcie zgubienia klucza prosimy
niezwłocznie powiadomić gospodarzy. Za zgubienie jednego klucza
obowiązuje opłata 20 zł.
8. W domu należy zachować ciszę nocną od godz. 22.00 do godz. 7.00
9. Zachowanie osób korzystających z usług noclegów nie powinno zakłócać
spokojnego pobytu i wypoczynku innych Gości.
10. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby będące gośćmi Nefrytu.
11. Zabrania się przenosić przedmioty domu z pomieszczenia do pomieszczenia.
12. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy
zachować przy kominku.
13. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobą, nawet jeśli nie
upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
14. Sprzęt narciarski, sanki itp. należy przechowywać w narciarni.
15. Dom gościnny nie odpowiada za utratę i uszkodzenia samochodu lub innego
pojazdu należącego do Gościa.
16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
w pokojach i całym domu grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń
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elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia. Niedozwolone jest też
używanie otwartego ognia.
Gość jest odpowiedzialny za pokój do momentu zdania kluczy gospodarzowi
w dniu wyjazdu oraz ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego
rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w
pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt, w
przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, gospodarze przechowają te
rzeczy przez dwa miesiące.
Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzać zamknięcie
drzwi, zamykać krany instalacji wodociągowej w łazience, zamykać okna w
celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wyłączać
urządzenia pobierające prąd elektryczny (oświetlenie, telewizor).
Dom gościnny zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia
usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości.
Gospodarze domu mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas
poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin domu wyrządzając szkodę
w mieniu domu lub innych gości albo szkodę na osobie gości, pracowników
domu albo innych osób przebywających w domu albo też w inny sposób
zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania domu.
W obiekcie są aneksy kuchenne przystosowane wyłącznie do
przygotowywania prostych posiłków.
Pozostałe kwestie reguluje kodeks postępowania cywilnego.
Niniejszy regulamin stanowi umowę między stronami zawartą z chwilą
wpłaty zadatku lub przejęcia kluczy od pokoju.

Z góry Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionego regulaminu i życzymy
Państwu zadowolenia z pobytu w naszym Domu oraz zapraszamy do ponownego
odwiedzenia „Nefrytu”.
Gospodarze domu

