
 

Regulamin pobytu w Siedlisku Besiekiery 
 

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu! 

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć 
zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości. 

1. W chwili przyjazdu proszę zgłosić się celem zameldowania się i wniesienia opłaty. 
2. Właściciele służą Państwu wszelką pomocą. 
3. Doba pobytu trwa od godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. 
4. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. od 22.00 do godz. 7.00. 
5. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. 
6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub późniejszego przyjazdu/ wcześniejszego 

wyjazdu z przyczyn od nas niezależnych, opłaty nie podlegają zwrotowi. 
7. Goście nie mogą bez zgody gospodarzy przyjmować w siedlisku na pobyt dzienny lub nocleg 

dodatkowych osób. 
8. Goście otrzymują do swojej dyspozycji klucze do pokoju, które zobowiązani są zwrócić w chwili 

zakończenia pobytu.  
9. W momencie opuszczania pokoju prosimy w szczególności o pozamykanie okien dachowych, 

wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny (np. oświetlenie) i gazowych (np. kuchenki) 
oraz zamknięcie drzwi wejściowych na klucz. 

10. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. 
11. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w zajmowanym pokoju. 
12. Prosimy o powiadomienie gospodarzy niezwłocznie po stwierdzeniu usterki powstałej w pokoju 

albo na terenie siedliska.  
13. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wyrządzone przez siebie szkody, 

wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoi, ich wyposażenia oraz terenu siedliska, 
spowodowane ich działaniem lub działaniem osób, za które odpowiadają (np. dzieci). 

14. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy 
schodach, użytkowaniu urządzeń oraz na zewnątrz, na drodze dojazdowej do budynku oraz fosie. 

15. Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. 
16. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.  
17. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się hałaśliwie  

i agresywnie, gospodarze mają prawo wymówić pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu 
opłaty za pobyt. 

18. W całym gospodarstwie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem wyznaczonych miejsc  
i zakaz całkowity używania materiałów pirotechnicznych. 

19. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo  
p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących  
na wyposażeniu. 

20. Goście opuszczający pokój zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został  
on im przekazany. 

21. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich kwestiach dotyczących regulaminu, 
prosząc Szanownych Gości o jego przestrzeganie.  

 

 

Życzymy miłego wypoczynku! 


