Regulamin korzystania z domków kempingowych „Moto Przystań”
1. Niniejszy regulamin określa warunki na których można dokonać rezerwacji i najmu pokoju
w domku kempingowym „Moto Przystań”. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
2. Domki oraz pokoje w domkach wynajmowane są zgodnie z rezerwacją.
3. Doba trwa od godz. 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
4. Goście dokonują rezerwacji drogą internetową, telefonicznie lub poprzez e-mail.
5. Od gości pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu wysokości 30% wartości
rezerwacji płatny w terminie 3 dni od daty rezerwacji na konto bankowe.
* po otrzymaniu zadatku (kwoty rezerwacyjnej) dokonujemy potwierdzenia rezerwacji
* w przypadku rezygnacji z rezerwacji poniżej 7 dni od planowanego wynajmu kwota
zadatku nie podlega zwrotowi
6. W celu wynajęcia domku lub pokoju goście zobowiązani są do zapoznania się z
regulaminem korzystania z domków, podpisania umowy najmu oraz wpłacenia kaucji w
wysokości 300 zł.
7. Goście zobowiązani są są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych oraz
podpisania umowy najmu niezwłocznie po przyjeździe.
8. Należność za cały pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi nawet gdy
z przyczyn niezależnych od właścicieli przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
W przypadku skrócenia pobytu kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
9. Wszelkie należności powinny być regulowane w formie gotówkowej lub karta płatniczą.
10. Właściciel domków kempingowych „Moto Przystań” za pozostawione kosztowności,
pieniądze, papiery wartościowe, sprzęt elektroniczny i inne przedmioty posiadające wartość
artystyczną bądź naukową nie ponosi odpowiedzialności.
11. Cena usług świadczonych przez właścicieli nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług goście
korzystają na własne ryzyko.
12. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich
winy.
13. Goście zobowiązani są do zgłoszenia właścicielowi szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
14. Zachowanie gości oraz osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokoju
pobytu innych gości.
* zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobom które naruszają
w/w punkt regulaminu
15. Na terenie całego obiektu „Moto Przystań” obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny
22.00 do godziny 7.00.
16. Osoby nie będące naszymi gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą
właściciela oraz powinni opuścić obiekt po godzinie 22.00.
17. Akceptujemy zwierzęta domowe pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu
podczas rezerwacji oraz że nie będą zagrażały i przeszkadzały innym użytkownikom
obiektu. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta odpowiada wynajmujący.
18. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za
pozostawione samochody oraz pozostawione w nich rzeczy.
19. W domkach kempingowych „Moto Przystań” obowiązuje bezwzględny zakaz
chodzenia wewnątrz obiektu w obuwiu zewnętrznym.
20. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (zakaz
używania otwartego ognia oraz wszelkiego rodzaju grzałek, żelazek, grzejników
elektrycznych w pokojach).
21. W domkach kempingowych „Moto Przystań” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu oraz e – papierosów.

