
                                                                 
Regulamin. 
 
1.Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności korzystania z 
apartamentu i jest integralną częścią umowy. 
 
2. Dokonanie rezerwacji (wpłaceniu zadatku) Wynajmujący potwierdza, iż zapoznał się  i 
akceptuje warunki Regulaminu  użytkowania apartamentu. 
 
3. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie apartamentu. 
 
4.Osoby przebywające na terenie apartamentów zobowiązane są  
do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 
oraz do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. 
 
5.Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się w celu dopełnienia obowiązków 
meldunkowych.( tel. do kontaktu  +48 513 991 040)  
Okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. 
 
6. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku na podane konto w ciągu 1 dnia 
(liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy) od dnia rezerwacji drogą mailową pod 
adresem apartamentynowaletnica@outlook.com lub telefoniczną pod numerem 
+48  513 991 040 lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym przy rezerwacji. 
Pozostałą  należność za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu u 
Właściciela lub osoby upoważnionej. 
 
8. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulacje rezerwacji wstępnej. 
 
 W przypadku rezygnacji z przyjazdu, lub nie przybycia w planowanym dniu rozpoczęcia 
pobytu zadatek przepada. 
 
9. W dniu przyjazdu jest pobierana kaucja w wysokości 300 zł. 
 
Właściciel może dokonać potrącenia z kaucji wszelkich roszczeń z tytułu naprawienia 
szkód wyrządzonych przez Wynajmującego. 
 
Kaucja podlega zwrotowi, przy wykwaterowaniu , po przekazaniu apartamentu 
Właścicielowi lub osobie upoważnionej. 
 
10. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym 
wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny 
usługi za niewykorzystany okres. 
 
11.Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd). 
 Zmiana godzin doby możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z właścicielem obiektu. 
 
12. Gość obiektu  nie ma prawa przekazywać apartamentu innym osobą, nawet jeśli nie 
upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt. 
 
13. Ilość osób zakwaterowanych w apartamencie nie może przekraczać ilości osób 
mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w apartamencie osób 
nie uprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba wynajmująca apartament. 
 
Osoby nie będące bezpośrednimi gośćmi  Apartamentu zobowiązane są do opuszczenia 



obiektu do czasu rozpoczęcia ciszy nocnej. 
 
14 Cisza nocna trwa w godzinach od 22.00 do 7.00 
 
15. Właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w 
apartamentach za przedmioty wartościowe, środki pieniężne za szkody spowodowane na 
zdrowi. Opłata za wynajem nie obejmuje ubezpieczenia. 
 
 
 
 
 
16.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u 
niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, sygnału 
internetowego i TV 
 
 
                                                
Dokonując rezerwacji Najmujący   wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w 
celu pełnej realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego oraz celów 
marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia ( Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz.962 z 
późniejszymi zmianami). O ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje 
prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Przetwarzanie danych w 
celu udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


