REGULAMIN POBYTU GOŚCI W POKOJU
§1
1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku Gości na doby.
2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 11.00.
3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest
wolny.
4. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez wcześniejszego uzgodnienia z kwaterodawcą jest
niedopuszczalne.
§2
1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty
zadatku przez Gościa w wysokości 30% wartości całości zamówienia . Pozostałą kwotę gość wpłaca
w dniu przyjazdu podczas meldowania.
2. W gminie Miasto Jastarnia pobierana jest opłata miejscowa w wysokości 1.80 zł za osobę za dobę
którą Gość opłaca podczas meldunku.
3. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu
najmu. Pod warunkiem ze pokój nie został wynajęty innemu gościowi. U
WAGA! Przerwanie pobytu
przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.
§3
1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb
zamieszkania i wypoczynku.
2. W godzinach 22.00 do 6.00 w pokojach należy zachować ciszę.
3. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gościa jest zabronione, chyba że Gość uzgodni tę
kwestię z gospodarzem. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do 22.00
§ 4
1. Sprzątanie w sezonie wysokim w pokoju odbywa się na życzenie bez dodatkowych opłat.
2. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
§5
1. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody
wyrządzone przez osoby trzecie.
2. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoju i jego
wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.
3. Gość korzystając z kuchni zmywa po sobie naczynia i pozostawia w niej porządek.
§6

1. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili zakończenia
pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.
2. Goście korzystający z pomieszczenia przeznaczonego na przechowywanie rowerów mają obowiązek
zamykania pomieszczenia na klucz.

Życzymy przyjemnego pobytu.

