
APARTMANI LACMAN 

 

ZASADY DOTYCZACE ZAKWATEROWANIA W PRYWATNYCH WILLACH 
 

Witamy w naszym domu! 

 

Chcielibyśmy zapoznać Panstwa z zasadami dotyczacymi zakwaterowania w prywatnych willach,  

aby Panstwa pobyt byl jak najmilej spedzony.  

 

1.) Zakwaterowanie w apartamencie rozpoczyna sie od godziny 12:00 i konczy zawsze do godziny 09:00 dnia 

nastepnego. Jeżeli Panstwa apartament nie zostanie opuszczony do godziny 09:00, zostanie Panstwu naliczony 

pobyt za dzien kolejny. 

2.) Jeżeli Goscie nie opuszcza apartamentu po wyznaczonym terminie, Agencja Turystyczna ma prawo do: 

zaprzestania udzielania zakwaterowania lub też naliczenia od Gosci trzykrotnej ceny od wczesniej ustalonej w 

Agencji za zakwaterowanie w tym samym miejscu kwaterunku. 

3.) Cena za apartament obejmuje: zuzycie wody i elektrycznosci, wymiane poscieli w sypialniach     i recznikow 

w lazience, oproznianie kosza na smieci. 

4.) Cena za apartament za caly umowiony pobyt jest pobierana przez Agencje przed wprowadzeniem sie do 

apartamentu. 

5.) Jeżeli Goscie opuszcza apartament przed umowionym terminem, Agencja zatrzymuje cala kwote za apartament za 

ustalony pobyt. 

6.) W momencie oddania apartamentu, goscie winni sa podpisac wykaz wyposazenia apartamentu. Podpisanie takiej 

listy sluzy jako akceptacja zgodnosci stanu urzadzen znajdujacych się w apartamencie wypisanych na liscie ze 

stanem rzeczywistym. 

7.) Goscie mogą korzystac z radio-odtwarzaczy, telewizora etc. pod warunkiem iż nie beda w ten sposób przeszkadzac 

w ciszy i spokoju innym gosciom wypoczywajacym w domu. Jeżeli ktores z powyzszych urzadzen jest uzywane w 

sposób zaklucajacy spokoj pozostalym gosciom mieszkajacym w danym domu, wtedy wlasciciel domu moze 

zakazac jego uzywania. 

8.) Goscie nie moga przynosic do apartamentu zadnych zwierzat, pod warunkiem jeżeli nie zostalo to uzgodnione lub 

tez nie jest to zapisane w zasadach dotyczacych zakwaterowania w apartamentach. Jezeli pobyt zwierzatka 

domowego zostal ustalony miedzy goscmi a wlascicielem domu, w którym znajduje się apartament, wtedy 

wlasciciel przedstawia pomieszczenia gdzie zwierzatko może przebywac. Agencja ma prawo do pobierania 

dodatkowych oplat za przebywanie zwierzatka domowego w apartamencie. Gosc jest w pelni odpowiedzialny za 

szkody wyrzadzone przez Jego zwierzatko w domu. 

9.) Zabronione jest wnoszenie na teren domu przez Gosci jakichkolwiek materialow palnych i wybuchowych, a takze 

materialow o silnym zapachu. 

10.) W szczegolnosci nie dozwolone jest: 

- wnoszenie jakichkolwiek mebli do apartamentu lub tez dokonywanie jakichkolwiek zmian w 

ustawieniu mebli bez wczesniejszych pisemnych zezwolen wlasciciela, 

- zakwaterowywanie w apartamencie wiekszej ilosc osob niż apartament jest przeznaczony, 

- wykonywanie jakichkolwiek uslug, ktorych nie obejmuje podpisana umowa 

- wykonywanie w apartamencie jakichkolwiek aktywnosci, która jest w sprzecznosci z moralnym i 

przyzwoitym zachowaniem, 

- korzystanie, bez wczesniejszego zezwolenia ze strony wlasciciela domu, urzadzen ktore w znacznym 

stopniu zwiekszaja pobor pradu, wody czy paliwa, 

- pozostawianie zwierzat domowych w apartamencie bez opieki 

- karmienie bezdomnych zwierzat (psy, koty...) w poblizu apartamentu 

- sluchania glosnej muzyki po godzinie 22:00, która zagluszalaby lub tez przeszkadzala innym turystom 

w nocnym wypoczynku 

- zapraszanie znajomych do apartamentu bez wczesniejszego powiadomienia o tym wlasciciela domu 

- zostawanie na noc w apartamencie innych turystow, którzy nie zarejestrowani sa jako goscie 

apartamentu, 

- wynoszenie recznikow lub wyposazenia  apartamentu z domu na plaze lub inne podobne miejsca 

 

Jezeli ktores z wyzej wymienionych ustalen zostanie zlamane, goscie zostana poproszeni o natychmiastowe opuszczenie 

apartamentu. Jeżeli goscie nie ureguluja strat wlasciciela zwiazanych z wyrzadzona szkoda w apartamencie, wlasciciel ma 

prawo do zatrzymania wlasnosci gosci do czasu calkowitego uregulowania naleznosci. 

Jeżeli macie Panstwo jakiekolwiek zyczenia, uwagi, zazalenia, prosimy o kontakt z recepcja Agencji Turystycznej. 

  

                                         ZYCZYMY PANSTWU MILEGO POBYTU! 
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