
REGULAMIN

1. Po uzgodnieniu terminu i kwoty zadatku prosimy o wpłatę na konto w
ciągu 2 dni roboczych. W przypadku rezygnacji z przyjazdu, zadatek nie
ulega zwrotowi.

2. W dniu przyjazdu, w momencie zakwaterowania pobierana jest pozostała
należność za pobyt (płatna w gotówce) -  nie jest ona zwracana w
przypadku skrócenia czasu pobytu.

3. Pobierana jest również opłata klimatyczną zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Darłowo.

4. Rezerwacja pobytu oznacza zapoznanie i akceptację warunków
regulaminu.

5. Pokoje, apartamenty i domki  przeznaczone są dla 2 do 5 osób. Każda
dodatkowa osoba powinna zostać zgłoszona właścicielowi w momencie
rezerwacji.

6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00  w dniu przyjazdu, i kończy
o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

7. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.
8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju

uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych
powstałych z winy osób wynajmujących oraz osób odwiedzających.  Za
szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

9. W pokojach, apartamentach i domkach obowiązuje zakaz palenia,
używania otwartego ognia, używania urządzeń typu grill elektryczny oraz
smażenia ryb.

10. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty
wartościowe pozostawione w domkach i na terenie ośrodka, oraz za
zaparkowane samochody.

11. Samochody należy parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych do
tego celu. Do każdego pokoju, apartamentu, domku przysługuje jedno
miejsce parkingowe.

12. Parking dla gości ośrodka jest bezpłatny.
13. Przekazanie i zdanie pokoju, apartamentu, domku następuje w obecności

właściciela ośrodka.
14. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka, w tym placu zabaw

odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
15. Osoby spoza ośrodka mogą przebywać na terenie obiektu tylko za

wcześniejszą zgodą właściciela obiektu. Każde wejście osób spoza ośrodka
powinno zostać zgłoszone do właściciela obiektu.

16. Goście ośrodka zobowiązują się do przestrzegania postanowień
regulaminu, zasad BHP i przeciwpożarowych oraz w wyjątkowych
sytuacjach stosować się do zaleceń właściciela obiektu.



17. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym
pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które
zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

18. Ze względu na komfort wypoczywających gości, w naszym obiekcie nie ma
możliwości wypoczynku z czworonogami.

19. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do
opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.


