
REGULAMIN WYNAJMU DOMKÓW W GOSPODARSTWIE 
AGROTURYSTYCZNYM „KARDYNAŁ” 

 
WAŻNE!!!! 

W DOMKU 7osobowym przebywać może max.7 osób 
W domku 4 osobowym -max.4 

W przypadkach kiedy dostępność domków jest ograniczona za dopłatą 50zł/os za dobę w domku 7-os dopuszczamy ilość osób max.10, w domku 
4-os –max.6 

(dostawki, pościel, materace dla dodatkowych gości we własnym zakresie). 
 

 
Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć  
nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku. 
 
1.Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych 
oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu. 
 
2.Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń. 
 
3.Klienci naszych obiektów zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u 
właściciela obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960). 
 
4.Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego  
obiektu.  
 
5.Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz.12:00 w dniu wyjazdu. Każda dodatkowa godzina musi 
być wcześniej zgłoszona i płatna 20zł/za godzinę, pod warunkiem dostępności domku. 
 
6.Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, 
jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich 
mienie. 
 
7.Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierzęta domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, żeby zwierzę nie 
zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom obiektu 
, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez 
zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono na terenie obiektu. 
 
8.Za pobyt psa lub kota w obiekcie pobiera się opłatę w wysokości 10zł/dobę. Pobyt innych zwierząt  
należy uzgodnić z właścicielem obiektu. 
 
9.Informujemy, że nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie klienta. 
 
10.Użytkownicy grilla oraz ogniska zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu.  
 
11.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia  
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy do lokalu)  
na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za wykryte zniszczenia kosztami naprawy 
 zostanie obciążony klient.  
 
12.Zadatek na poczet wynajmu domków jest formą niezwrotną. Istnieje jednak możliwość przełożenia pobytu na inny termin z gwarancją 
zachowania ceny lub wymiany zadatku na Voucher i wykorzystanie jego kwoty w naszym gospodarstwie pod warunkiem i zostaje to zgłoszone na 
przynajmniej 14 dni przed zaplanowanym pobytem. 
 
13.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:  
•będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
•które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. 
 
14. Na poczet wynajmu domków w dniu przyjazdu pobieramy kaucję w wysokości 500zł (bez względu na wielkość domku i długość pobytu). 
Kaucja jest zwracana po wymeldowaniu się pod warunkiem zwrotu kluczy i pozostawienia domku w stanie pierwotnym .  
 
15.Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów. Regulamin nin iejszy 
zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 01.04.2019r. 
 
Wpłata  zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. 
 

 


