Regulamin porządku
1.

Klienci zobowiązani są dbać o czystość i właściwy stan apartamentu i przynależnych pomieszczeń oraz dbać o
zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa.

2.

O ewentualnych uszkodzeniach i brakach stwierdzonych po przyjeździe w apartamencie klient powinien
natychmiast powiadomić właścicieli.

3.

Klienci są zobowiązani wpłacić Właścicielowi lub osobie przez nich wskazanej, kaucję zwrotną (w wysokości
500kn) na pokrycie ewentualnych, wyrządzonych przez siebie, szkód. Mowa o zgubionych kluczach, zniszczonym
wyposażeniu apartamentu itp.

4.

Zabronione jest korzystanie z apartamentu i przynależnych do niego pomieszczeń w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem, w szczególności składowanie w nich materiałów lub substancji mogących stanowić zagrożenie
dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także mogących przyczynić się do powstania szkód materialnych.

5.

Klienci mają bezwzględny obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych.

6.

Zabronione jest używanie, znajdujących się w apartamencie, instalacji i urządzeń w sposób nie odpowiadający
ich przeznaczeniu, lub mogący prowadzić do ich zniszczenia lub uszkodzenia.

7.

Klienci mają obowiązek zachowywania porządku i czystości w pomieszczeniach budynku przeznaczonych do
wspólnego używania.

8.

Klienci zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00.

9.

Niedozwolone jest korzystanie z apartamentu w sposób uciążliwy dla pozostałych mieszkańców.

10. W razie awarii lub innego nagłego zdarzenia, stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub życia, Goście mają
obowiązek natychmiastowego powiadomienia Właścicieli a w razie konieczności odpowiednich służb.
11. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez osoby poniżej 18 - tego roku życia ponoszą ich rodzice,
lub prawni opiekunowie.
12. Pierwszy dzień pobytu w apartamencie zaczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy ostatniego dnia
pobytu o godz. 9:00.
13. Zabrania się wynoszenia kocy, ręczników i wyposażenia poza apartament.
14. Dla gości przebywających dłużej niż jeden tydzień , wymiana pościeli oraz ręczników odbywa się w każdą
niedzielę, pomiędzy godz. 10.00 a 12.00. Uprzejmie prosimy o przygotowanie i zdanie brudnej pościeli w wyżej
określonym terminie.
15. Wymiana brudnych ręczników odbywa się w każdą środę i sobotę w godz. 10.00-12.00
16. Klienci sami zaopatrują się w środki czystości oraz środki higieniczne (np. papier toaletowy itd.).
17. Zabrania się palenia tytoniu w pomieszczeniach zamkniętych apartamentu
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