
REGULAMIN DLA GOŚCI WILLI „SŁONECZNA”

Szanowni Państwo, aby Państwu i Państwa współlokatorom wypoczywającym
w  naszym  domu  mieszkało  się  przyjemnie  i  miło,  BARDZO  PROSIMY,  o
wyrozumiałość i wzięcie pod uwagę tych kilku punktów, które niewątpliwie
przyczynią  się  do  spokojniejszego  spędzenia  urlopu,  a  nas  gospodarzy nie
postawią w kłopotliwej sytuacji.  

1. Dla  Naszych  gości  pokoje  udostępniamy  od  godziny  15.00,  a  prosimy  o  ich
zwolnienie w dniu wyjazdu  do godz.10.00. 

2. Miło nam będzie kiedy głośne rozmowy, muzyka,  tańce i  śpiewy ucichną przed
23.00 i do 7.00 rano dnia następnego pozwolą nam wszystkim odpocząć.

3. Będziemy pełni szacunku dla Tych, którzy nie palą tytoniu w pokojach, a skoro już
muszą palić, robić to będą na balkonach lub tarasach.

4. Minęły już czasy grzałek, kuchenek gazowych, elektrycznych, palników, grzejników,
mini  grilli  używanych  w  łazienkach,  czy  na  balkonach.  Bądźcie  Państwo
nowocześni, korzystajcie z jadłodajni, barów, restauracji.

5. Prowadzimy segregację śmieci: plastik, szkło, papier, inne”. Pojemniki postawione
są za domem. Za pomoc i dostosowanie się dziękujemy.

6. Podwórko  jest  małe,  ale  nikomu  nie  odmawiamy  pozostawienia  na  nim  auta.
Szanowni kierowcy pamiętajcie, że nie jesteście sami, pokażcie swoje umiejętności
parkowania,  a planowane wyjazdy (szczególnie  powrotne do domu)  starajcie się
uzgadniać wcześniej.  

7. Ze znajomymi drodzy Państwo chodźcie na plażę, poznawajcie parki, kawiarnie i
inne ciekawe miejsca, gdyby Was jednak odwiedzili to prosimy o przekazanie, że po
godzinie 22.00 w budynku mogą przebywać tylko osoby zameldowane. Prosimy
jednocześnie, aby osoby nie zameldowane nie korzystały z pryszniców.

8. Dla bezpieczeństwa nas wszystkich zwracamy się o każdorazowe zamykanie drzwi
wejściowych do budynku kluczem. (a propos kluczy, koszt dorobienia zgubionego
klucza wynosi 15 zł.) 

9. Szanowni  Państwo,  wierzymy,  (mając  na  uwadze  Waszą  kulturę  i  obycie),  iż
wynajmując Państwu pokój oddajemy go w dobre i solidne ręce i otrzymamy go w
stanie nie pogorszonym (wraz z jego wyposażeniem), a w przypadku powstałych
uszkodzeń zadbają Państwo o ich naprawę, zwrot lub pokrycie kosztów szkody.

10. Opłatę  za  pobyt  pobieramy  jednorazowo  z  góry.  W  przypadku  wcześniejszej
rezygnacji z pobytu, opłata nie podlega zwrotowi.

11. Drodzy  Państwo,  w  przypadku,  gdy  pomieszczenie  zajmowane  przez  Was  jest
używane niezgodnie z jego przeznaczeniem, zniszczone, niszczone są urządzenia
przeznaczone do wspólnego korzystania przez innych gości, zakłócany jest spokój i
cisza,  wówczas  będzie  to  podstawą  (po  naprawieniu  wyrządzonych  szkód  )  do
natychmiastowego opuszczenia obiektu, bez zwrotu pobranej wcześniej opłaty za
pobyt.

                                                     Życzymy przyjemnego pobytu!
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