SERDECZNIE WITAMY W NASZYM DOMU „LAGUNA”
I ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU
Jednocześnie przedstawiamy Państwu kilka informacji dotyczących pobytu
w tym domu oraz zasad w nim obowiązujących:
1. W domu „LAGUNA” mogą przebywać osoby, które dokonały obowiązków
meldunkowych oraz uiściły pełną opłatę za pobyt.
2. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
W celu potwierdzenia tożsamości Gość ma obowiązek okazać dokument
z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
3. Opłata za pobyt oraz opłata klimatyczna (miejscowa) pobierana jest w dniu
przyjazdu.
4. Rachunki wystawia się na życzenie Gościa wyłącznie w dniu uiszczenia opłaty.
5. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15.00
a kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu. Dłuższe pozostawanie w
pokoju zobowiązuje do uiszczenia opłaty za następną dobę.
6. W przypadku rezygnacji z części uzgodnionego wcześniej terminu pobytu,
zwrotu kosztów nie dokonuje się. Gość nie może przekazywać pokoju innym
osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
7. Zaliczki i zadatki oraz wszelkie wpłaty pobrane na poczet rezerwacji pokoi nie
podlegają zwrotowi.
8. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości w pokojach
obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek).
Palenie dozwolone jest na zewnątrz budynku.
9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00.
10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach
wyznaczonych do tego celu. Parking jest niestrzeżony. Właściciel posesji nie
ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich
mienie.
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11. Po otrzymaniu klucza jesteście Państwo odpowiedzialni za stan pokoju.
12. Właściciel domu „LAGUNA” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach.
13. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domu
„LAGUNA”, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
14. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po
jej stwierdzeniu. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia do zadośćuczynienia
za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów
Kodeksu Cywilnego.
15. Zgubienie lub zniszczenie klucza – opłata 50zł.
16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno
używać urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
17. Zabrania się gotowania posiłków w pokojach.
18. Zabrania się wylewania fusów od kawy i herbaty do umywalek.
19. Przyjmowanie gości niezamieszkałych w domu należy uzgodnić wcześniej
z gospodarzem.
20. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne
dokwaterowanie tych osób do pokoju. Ustala się opłatę w wysokości 50 zł/os.
za 1-dną noc bez względu na wiek osoby. Parkowanie samochodu gości
(niezamieszkałych) 30 zł za dobę (parking niestrzeżony).
21. Wszelkie imprezy, biesiady typu „grill” można urządzać tylko za zgodą
gospodarza domu.
22. Zachowanie osób przebywających w domu „LAGUNA” nie powinno
zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel domu może odmówić
dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
23. W przypadku niestosowania się do w/w punktów gospodarz domu ma prawo do
wyciągnięcia konsekwencji, z wydaleniem bez zwrotu kosztów włącznie.
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