
REGULAMIN WYNAJMU POKOJU 

W PENSJONACIE 

 

Osoba decydująca się na wynajem pokoju, jednocześnie akceptuje 

niniejszy regulamin, który jest integralną częścią wynajmu. 

 

1. UWAGA! Przekazanie pokoju pod wynajem następuje po godz. 15:00 pierwszego 

dnia, a zdanie następuje do godz. 11:00 ostatniego dnia najmu w obecności 

właściciela. W przypadku nie opuszczenia pokoju do godz. 11:00  pobierana jest 

opłata za kolejną dobę. 

2. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU WE 

WSZYSTKICH POKOJACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PENSJONACIE. 

 Za palenie tytoniu w pokoju, Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 

 500zł, zgodnie z Ustawą Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529 z dnia 8 kwietnia 2010 roku. 

3. NIE WYNAJMUJEMY POKOI OSOBOM ZE ZWIERZĘTAMI. 

4. Rezerwacja pokoju następuje po uprzednim kontakcie telefonicznym i jest wiążąca po 

wpłacie uzgodnionego zadatku. 

5. Opłatę za cały okres wynajmu należy uiścić pierwszego dnia pobytu. 

6. Liczba osób przebywająca w pokoju jest ograniczona do liczby zgłoszonej podczas 

rezerwacji. 

7. W przypadku skrócenia pobytu Gość jest obciążany całkowitą kwotą należną z tytułu 

dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić Właścicielowi. 

8. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony kwotą 

wpłaconego zadatku. 

9. Wynajmujący jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w 

tym do przestrzegania godzin CISZY NOCNEJ (od 22.00 do 7.00). Właściciel 

może odmówić dalszego wynajmu, bez zwrotu kosztów pobytu, osobie, która 

naruszyła tą zasadę. 

 

 



10. O wszelkich usterkach powstałych w wynajmowanym pokoju w czasie pobytu, 

wynajmujący powinien niezwłocznie poinformować właściciela. Za wszystkie 

usterki (w tym pogorszenie czystości ścian i sufitów)  powstałe w wynajmowanym 

pokoju lub na terenie posesji z winy wynajmującego będzie pobierana adekwatna 

rekompensata pieniężna.  

11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty 

wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie staranności związanej z zamykanie 

okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. 

12. Goście odwiedzający wynajmujących pokój mogą przebywać na terenie posesji do 

godz. 22:00. 

13. Grillowanie dozwolone jest tylko w miejscu wyznaczonym.  Surowo zabrania się 

grillowania na tarasie! 

14. Opiekę nad dziećmi na całym terenie obiektu sprawują ich opiekunowie. Nie 

ponosimy odpowiedzialności za ewentualne wynikłe wypadki. 

15. Wyposażenie znajdujące się wewnątrz poszczególnych pokoi służy tylko do użytku 

wewnętrznego i nie wskazane jest jego wynoszenie. 

16. W przypadku zgubienia kluczy od pokoju wynajmujący jest zobowiązany do 

uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. 

17. Parking dla samochodów jest niestrzeżony. Udostępniamy Gościom nieodpłatnie 

miejsca parkingowe, ale nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, 

straty lub kradzieże. 

18. Wynajmujący jest zobowiązany do segregacji śmieci w sposób opisany na 

dostarczonych pojemnikach. 

19. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych sytuacji losowych, 

zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji. 

20. Dane osobowe przekazywane nam przez wynajmujących będą przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. 
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