
 

Poniższy regulamin dotyczy rezerwacji i krótkotrwałego wynajmu domu, na określonych poniżej warunkach.  

Kilka spraw oficjalnie: 

1. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 16:00 pierwszego dnia i kończy o godz. 11:00 dnia ostatniego. 

2. Gwarancją rezerwacji jest otrzymane potwierdzenie na zapytanie przesłane pocztą elektroniczną (info@osadagutow.pl) oraz 

terminowe wpłacenie zaliczki, która do 45 dni przed planowanym terminem rezerwacji nie podlega zwrotowi. 

3. Przedłużenie lub skrócenie pobytu, zwiększenie deklarowanej liczby Gości oraz przebywanie innych osób na terenie obiektu, 

wymaga akceptacji właściciela.  

4. W domu i jego otoczeniu, oraz na tarasie zabrania się palenia papierosów, świec itp. oraz urządzeń mogących spowodować 

zagrożenie pożarowe. Otwartego ognia można używać tylko w miejscach do tego przeznaczonych ze szczególną ostrożnością. 

5. Osoby niepełnoletnie na terenie całego obiektu muszą pozostać pod opieką dorosłych. Dom nie jest przystosowany do pobytu 

małych dzieci, jak i osób niepełnosprawnych. 

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność  materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia oraz zaginięcia wyposażenia 

obiektu i jest zobowiązany do oddania obiektu w takim samym stanie jakim go zastał. W przypadku wystąpienia w/w zdarzeń 

niezwłocznie o tym poinformuje właściciela. 

7. Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zwrotu wynagrodzenia w przypadku naruszenia zasad 

współżycia społecznego oraz nie stosowania się do niniejszego regulaminu. 

8. Wynajmujący i jego Goście zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz zasad korzystania z 

basenu, sauny, stołu bilardowego, kominka, trampoliny i innych obiektów/atrakcji zgodnie z przekazanymi instrukcjami i 

wytycznymi zamieszczonymi  przy nich. 

9. Cena za pobyt i opłaty dodatkowe obowiązują zgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie www.osadagutow.pl  

10. Cena nie zawiera ubezpieczenia, prosimy o zapewnienie we własnym zakresie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

 mienie Najemcy i jego Gości na terenie obiektu 

 zdarzenia losowe, siły wyższej i powstałe z przyczyn niezależnych 

 roszczenia powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków, utraty życia i zdrowia osób przebywających na terenie 

obiektu jak i ich majątku. 

11. Rezerwacja i realizacja pobytu dokonana za pośrednictwem portali internetowych oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

12. Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie, w przypadku jego braku do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla 

siedziby właściciela. 

Kilka spraw od nas: 

13. Lubimy psy, lecz prosimy o sprzątanie po nich nieczystości, (specjalnie do tego przeznaczoną łopatką) oraz o nie 

udostępnianie pupilom łóżek przeznaczonych dla Gości. 

14. Ze względu na drewniany strop, prosimy o nie wnoszenie na piętro (do sypialni) napojów. 

15. W domu mogą znajdować się nasze rzeczy osobiste, prosimy o wyrozumiałość i poszanowanie. Wszelkie produkty spożywcze 

znajdujące się w kuchni tkj. kawa, przyprawy, oleje itp. są do dyspozycji Gości. 

16. Segregujemy śmieci  - ściągawka przy lodówce 

17. Na posesji jest ok. 100 żarówek/halogenów, prosimy o rozsądne korzystanie. Latarnie zapalają się i gasną automatycznie. 

18. Basen do fajna atrakcja, ale też zagrożenie. Nie zostawiajcie przy nim dzieci bez opieki jak i osób pod wpływem alkoholu lub 

wymagających nadzoru. Przy tej okazji informujemy o stawie na końcu działki.. 

19. Ze względu na niestandardowe schody i duże prześwity w barierkach tarasowych dzieci powinny być asekurowane. 

20. Kominek jest z płaszczem wodnym i w przypadku braku prądu grozi wybuchem (! ) - należy wygasić. W okresie letnim 

(1.V-1.X) obieg kominka jest odłączany (przy paleniu grozi przegrzaniem) - niezbędna jest akceptacja do jego korzystania.  

21. Organizacja wszelkich przyjęcia okolicznościowych, zabaw, imprez itp. bez zgody właściciela jest zabroniona. 

22. Na terenie obiektu jest monitoring, nie dotyczy wnętrza domu. 

Spis urządzeń audio-video na wyposażeniu domu: 

 Głośnik bezprzewodowy Bose x 1 szt. 

 Projektor Benq x 1 szt. 

 Głośniki zewnętrzne Bose  x 2 szt. 

 Kolumny B&W  x 2 szt. 

………….………………….……………………………… 
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