INTEGRALNA CZĘŚĆ UMOWY NAJMU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTU
Właściciele VILLI BALTIC SUN będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu
tego regulaminu:
1. Doba hotelowa w VILLA BALTIC SUN rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o
godzinie 10:00 dnia następnego. Ewentualny przyjazd przed godziną 16:00 prosimy
uzgodnić wcześniej, w przeciwnym razie wcześniejsze zakwaterowanie nie będzie możliwe.
2. Wejście do apartamentu w dniu przyjazdu nastąpi w uzgodnionym pomiędzy Najemcą a
Wynajmującym czasie nie wcześniej niż zostało to zapisane w umowie i nie później niż o
22.00 w dniu przyjazdu. Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu nastąpi nie później niż
zostało to ustalone w umowie i nie wcześniej niż o 8.00 w dniu wyjazdu.
3. Goście przebywający w VILLA BALTIC SUN zobowiązani są do obowiązku
meldunkowego.
4. Rezerwacja będzie ważna po terminowej wpłacie zadatku w kwocie zgodnie z wypełnionym
formularzem rezerwacyjnym, zaakceptowaną i podpisaną umową. O terminie wpłaty
decyduje data wpłynięcia środków na konto właścicieli VILLA BALTIC SUN.
5. W przypadku rezygnacji z pobytu, kwota zadatku wpłacona podczas rezerwacji nie będzie
zwracana.
6. Za wcześniejsze opuszczenie apartamentu nie wynikające z winy właścicieli obiektu, nie
będą zwracane koszty pobytu.
7. Przekazanie i zdanie apartamentu następuje w obecności personelu lub właściciel na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
8. Dla celów realizacji umowy Najemca w dniu przyjazdu otrzyma:
a. Klucz do furtki wejściowej na teren VILLA BALTIC SUN;
b. Dwa klucze do drzwi wejściowych apartamentu;
Najemca zobowiązany jest nie udostępniać w/w kluczy

osobom trzecim z

wyłączeniem osób przebywającym wraz z nim w VILLA BALTIC SUN na czas
pobytu, a w dniu wyjazdu zwrócić oryginały kluczy . W przypadku zagubienia
klucza wejściowego do apartamentu, Najemca pokryje koszt wymiany zamka w
drzwiach na identyczny jak ten do którego został zagubiony klucz. W przypadku
zagubienia klucza do furtki wejściowej Najemca pokryje koszt dorobienia
brakującego klucza.
9. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 - 07:00.
10.Osoby odwiedzające, nie zameldowane w VILLA BALTIC SUN mogą przebywać w
pokojach od godziny 7:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu personelu lub właścicieli.

11.Ze względu na drewniane schody i podłogi na piętrze we wszystkich apartamentach,
prosimy o chodzenie w klapkach lub miękkim obuwiu.
12.Zakazuje się używania w domkach otwartego ognia - świeczki, lampki naftowe, gazowe itd.,
oraz używania własnych kuchenek elektrycznych i gazowych.
13.Apartament w całości przeznaczony jest dla osób NIEPALĄCYCH, w związku z
powyższym wewnątrz apartament obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Wynajmujący dopuszcza palenie tytoniu jedynie na tarasie i w ogródku.
14.Bezwzględnie zakazuje się grillowania w domkach.
15.Goście VILLA BALTIC SUN ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelakiego
rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w
domku powstałe z jego winy lub winy odwiedzających ich osób.
16.Najemca powinien zawiadomić personel lub właścicieli o wystąpieniu szkody lub awarii
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
17.W obiekcie i na jego terenie zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie po
wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu i wniesieniu opłaty zgodnie z zawartą
umową.
18.Jeśli Najemca w apartamencie Villi Baltic Sun będzie przebywał ze zwierzęciem domowym
jest obowiązany przestrzegać następujących zasad :
 odchody i zanieczyszczenia sprzątać na swój koszt i we własnym zakresie
umieszczając je w śmietniku zbiorczym.
 zapewnić zwierzęciu miejsce do noclegu w koszu, klatce lub innym legowisku
przywiezionym przez siebie
 pod żadnym pozorem nie nocować zwierzęcia w łóżkach i innych miejscach
noclegowych przeznaczonych dla ludzi
 nie zezwalać zwierzęciu na samodzielne przemieszczanie się po schodach i panelach
na piętrze obiektu
 nie puszczać luzem bez kagańca i smyczy na terenie Villa Baltic Sun wraz z
ogrodem
19.Parking Ośrodka nie jest strzeżony, jedynie monitorowany.
20.Warunkiem zwrotu kaucji zabezpieczającej dla Najemcy jest

pozostawienie

apartamentów w należytym porządku, a w szczególności:
a. Wyrzucenie posegregowanych śmieci do pojemników zbiorczych
b. Posprzątanie aneksu kuchennego, umycie naczyń, sztućców etc. i umieszczenie
ich w szafkach na swoich miejscach
c. Zdjęcie bielizny pościelowej i pozostawienie jej w pomieszczeniach sypialnych
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