
 

 

 

 

REGULAMIN ZIELONEGO DOMKU APARTAMENTÓW W REWALU 

 

Drodzy goście, 

Witamy Was serdecznie w naszych apartamentach w Rewalu. Mamy nadzieje, że będziecie się w nim 

czuć tak dobrze jak we własnym domu. 

Prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu:  

1. Prosimy dbać o obiekt, w którym Państwo przebywacie oraz pozostawić go po sobie w takim 

stanie, w jakim chcielibyście go zastać.  

2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 

w dniu wyjazdu. 

3. Istnieje możliwość dopasowania godzin za zgodą obu stron, pod warunkiem, że nie kolidują  

z innymi rezerwacjami. 

4. Istnieje możliwość przedłużenia doby noclegowej, pod warunkiem zgłoszenia prośby 

Wynajmującemu telefonicznie do godziny 10:00 dnia poprzedzającego wyjazd. Wynajmujący 

uwzględni prośbę w miarę dostępu wolnych apartamentów. 

5. Przedłużenie pobytu kosztuje 50% stawki podstawowej i trwa maksymalnie do godziny 

19.00. Zatrzymanie apartamentu po godzinie 19:00 jest traktowane automatycznie jako 

przedłużenie doby pobytu. 

6. W godzinach 22:00- 7:00 obowiązuje cisza nocna. Prosimy jej zachowanie. 

7. Podana w chwili rezerwacji liczba osób przebywających w apartamencie nie może  

być przekroczona. W razie przekroczenia liczby osób zastrzegamy sobie możliwość naliczenia 

dodatkowych opłat za pobyt dodatkowych gości w wysokości 100 zł od osoby za dobę. 

8. Wyjmujący może zaprosić gości na teren Apartamentu przed wcześniejszym uprzedzeniem  

i za zgodą właścicieli.  

9. Goście dodatkowi mogą przebywać na terenie do godziny 21.00, po tej godzinie będzie 

automatycznie następować opłata za pobyt dodatkowego gościa – 100 zł osoba za dobę.  

10. Prosimy o korzystanie z mebli zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o odstawienie ich po sobie 

na swoje miejsce.  

11. W domu obowiązuje CAŁKOWITY zakaz palenia papierosów. W domu zainstalowany  

jest dla bezpieczeństwa gości czujnik dymu, w przypadku wykrycia dymu pojawi się grupa 

interwencyjna SOLID w celu weryfikacji, czy nie ma zagrożenia pożarem.  

12. Prosimy o korzystanie z urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przed  

ich użyciem zapoznanie się z instrukcją obsługi.  

 

 



 

 

 

 

 

 

13. Kochamy zwierzęta - jednak prosimy żeby pupile, które u nas przebywają były pod czujnym 

okiem opiekunów (żeby nie przebywały na kanapach, itp.). Właściciel zobowiązany jest do  

sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie tarasu jak i ogródka i osiedla/ 

Najemcy w chwili przebywania w obiekcie, biorą za niego pełną odpowiedzialność.  

14. Opłata za pobyt psa wynosi 20 zł za dobę – za każdego psa. 

15. W przypadku gości wynajmujących jeżeli pozostaną na obiekcie po godz. 21.00 opłata za psa 

wynosi 20 zł za dobę jeżeli będą z psem.  

16. OBOWIĄZUJE ZAKAZ korzystania z dodatkowych  usług na platformie telewizyjnej ORANGE. 

Jeżeli nastąpi korzystanie z dodatkowych usług telewizyjnych (wykupienie filmu, dostępu do 

serwisu NETFLIX, inne) będzie dodatkowo płatne i klient zostanie obciążony koszami. 

Zostaną one pobrane z kaucji.  

17. W przypadku poniesienia szkody przez osoby przebywające w obiekcie (uszkodzenia ciała, 

kradzież mienia gości itp.) należy o tym poinformować swojego ubezpieczyciela, właściciel  

nie odpowiada za powstałe szkody osobowe lub rzeczowe.  

18. Prosimy niezwłocznie informować o wszelkich uszkodzeniach obiektu lub wyposażenia.  

Za ewentualne wszelkie szkody powstałe w obiekcie lub na jego terenie odpowiadają aktualni 

najemcy.  

19. Za zgubienie kompletu kluczy do domku (pilot do bramy, klucz do drzwi) naliczamy opłatę 

dodatkową w wysokości 500 zł za każdy z utraconych przedmiotów.  

20. Obowiązuję zwrotna kaucja 400 zł.  

 

W razie problemów prosimy o kontakt: +48 665 050 588  

Niniejsze zasady korzystania z obiektu zostały przekazane najemcy oraz znajdują się w obiekcie 

w widocznym miejscu.  

 

Korzystając z obiektu najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego regulaminu, 

przyjmuje niniejsze zasady korzystania z obiektu do realizacji oraz oświadcza, że do treści 

tego regulaminu nie zgłasza żadnych uwag. 

 

 

 


