Regulamin Pobytu
• Wewnątrz domów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
• Prosimy o dbanie o porządek w pokoju we własnym zakresie.
• Prosimy o zachowanie czystości i nie niszczenia umeblowania.
• Bez zgody Gospodarza osoba wynajmująca dom nie może udostępnić obiektu osobom trzecim
nieobjętych rezerwacją.
• Domki mogą być sprzątane przez nas na wyraźne życzenie Gościa za niewielką opłatą.
• Prosimy o wyrzucanie śmieci i niedopałków do przygotowanych na terenie pojemników na odpady.
• W przypadku powstałej szkody proszę o kontakt z gospodarzem.
• Zawinione przez Gości zniszczenia, uszkodzenia będą usunięte, bądź naprawiane według uznania
Gospodarza i na koszt Wynajmującego.
• Prosimy o wyłączenie oświetlenia zewnętrznego w nocy.
• Na życzenie Gości możemy wymienić ręczniki czy pościel.
• Prosimy o nie wynoszenie ręczników z domków.
• Na życzenie można otrzymać ręczniki plażowe.
• Jest również możliwość skorzystania z pralki za minimalną opłatą.
• Prosimy o nie wynoszenie wyposażenia kuchni i jadalni nad jezioro i do ogniska, jeżeli istnieje taka
potrzeba otrzymają Państwo naczynia do tego celu przeznaczone.
• Proszę o nie przechowywanie rowerów wewnątrz domków.
• Podczas pobytu gości możemy wejść do Państwa domku, jeżeli zajdzie nieprzewidziana potrzeba
(wyłączenie telewizora przed burzą, ulewą, zamkniecie okien itp.).
• W dniu przyjazdu domek jest do dyspozycji Gości nie później jak o godzinie 13.
• W dniu odjazdu prosimy o przekazanie i opuszczenie domku do godziny 11.
• Samochody poruszają się po wyznaczonych drogach z prędkością 30 km na godzinę.
• Prosimy o pozostawienie samochodów po wyładowaniu bagaży na parkingu.
• W przypadku zgubienia klucza Goście ponoszą koszty związane z wymiana zamka.
• Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione przedmioty w pokoju i na terenie.
• Proszę o rozpalanie ognisk tylko w wyznaczonych na to miejscach.
• Popiół i żar z grilla należy wysypywać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
• Prosimy Państwa o zachowanie stosownej ciszy nocnej.
• Za bezpieczeństwo dzieci nieletnich odpowiadają ich opiekunowie.
• Nasze kąpieliska nie posiadają ratownika, tak, że osoby korzystają z kąpieliska na własne ryzyko
odpowiedzialność.
• Dzieci nieletnie mogą kąpać się tylko w obecności rodziców bądź opiekunów.
• Wypożyczany sprzęt wodny, rowery itp. wydaje gospodarz lub jego zastępcą.
• Wypożyczony sprzęt nie może być udostępniony osobom trzecim.
• Wypożyczony sprzęt prosimy oddawać na wyznaczone miejsce.
• Wypożyczony sprzęt oddajemy w stanie, w jakim został wypożyczony.
• Korzystanie ze sprzęty wodnego wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
• Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za urazy powstałe podczas gier sportowych i
korzystania ze sprzętu wodnego.
• Jeżeli zamawiający nie zgłosi się do 22 godziny pierwszego dnia rezerwacji rezerwacja
automatycznie zostaje rozwiązana.
• Goście przyjeżdżający ze zwierzętami nie mogą wypuszczać zwierząt samych bez przewodnika na
teren Osady.

• W przypadku rezygnacji z pobytu w Osadzie Pod Lasem:
o więcej niż 49 dni do zarezerwowanego terminu - zwrot 100% zaliczki
o do 42 dni do zarezerwowanego pobytu- zwrot 75 % zaliczki
o do 35 dni do zarezerwowanego pobytu - zwrot 50 % zaliczki
o do 28 dni do zarezerwowanego pobytu - zwrot 25 % zaliczki
o do 21 dni - zaliczka nie podlega zwrotowi
• Rezerwacja sprzętu wodnego, korzystanie z innych atrakcji po zgłoszeniu u gospodarza, co najmniej
z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
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