Szanowni Goście!
Doba noclegowa zaczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
Zmiana godzin wyjazdu i przyjazdu wyłącznie po uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.
1. W cenie noclegu mają Państwo do dyspozycji:
• Parking całodobowy
• Salonik Myśliwski z TV satelitarną
• Gościnna Piwnica z Bilardem i Dartem (Sprzęt u gospodarzy za kaucją 50zł)
• Mini Fitness – 3h (Klucz znajduje się u gospodarzy)
• Plac zabaw w ogrodzie
• Wi-Fi – „Salamander 0, 0a, 2, 2a itd”
• Sprzęt do Tenisa Stołowego -bez limitu
• Badminton – bez limitu
• Miejsce na ognisko – Możliwość zakupu drewna u gospodarzy
2. Obowiązuje chodzenie w obuwiu zamiennym po wnętrzu naszego domu (prosimy o pozostawianie obuwia zewnętrznego w miejscu to tego przeznaczonym)
3. Dodatkowe naczynia stołowe i kuchenne dostępne u gospodarzy obiektu
4. Na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 7:00 z wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzami.
5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania pomieszczeń/urządzeń/przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem
6. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w zajmowanych pomieszczeniach. Nadmierne zanieczyszczenie pomieszczeń może skutkować dodatkowymi opłatami.
7. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada
(np. dzieci). Szkody powinny być zgłaszane gospodarzom. Gość zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania w pełnej wysokości (w tym utracone korzyści) za wyrządzone szkody w dniu ostatniego dnia pobytu.
8. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Przy wychodzeniu z pokoju prosimy obowiązkowo zamykać drzwi na klucz. Wszelkie rzeczy wartościowe należy zdeponować po uzgodnieniu u gospodarza obiektu.
9. Gość nie może bez zgody gospodarza przyjmować na nocleg w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując je jako swoich gości.
10. Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
11. Na terenie całego obiektu (w szczególności w domu) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu
itp. – Grzywna w wysokości 500zł za każdy przypadek. Wyjątkiem jest miejsce wyznaczone przez gospodarzy.
12. Goście korzystający z usług Salamander Nocleg&Spa zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do
poleceń gospodarzy.
13. Nie stosowanie się do wydawanych przez gospodarzy poleceń związanych z pobytem w gospodarstwie,
dotyczących bezpieczeństwa oraz przestrzegania regulaminu, może skutkować wypowiedzeniem noclegów
w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie osób niestosujących się do poleceń.
14. Wynajmując pokój, Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu w Agroturystyce Salamander Nocleg&Spa i akceptuje go w całości.
15. Uregulowanie płatności za pobyt należy uiścić w dniu przybycia u gospodarzy obiektu jednocześnie
wraz z oddaniem wypełnionej karty meldunkowej.
Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług oraz życzymy miłego Pobytu !

