
REGULAMIN WILLI SKIPPER

1. Pokój wynajmowany jest na doby od godz. 15.00 do 10.00 dnia następnego.
2. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn niezależnych od właściciela Willi Skipper,

pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi. 
3. Opuszczając  pokój  Gość  powinien  każdorazowo sprawdzić  zamknięcie  drzwi  i  okien  oraz

zabrać klucz ze sobą (ze względów bezpieczeństwa prosimy o nie pozostawianie przedmiotów
typu butelki, puszki itp. na balkonach).

4. Gość  otrzymuje  do  swojej  dyspozycji  klucz  do  pokoju,  który  powinien  zwrócić  w  chwili
zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za dorobienia nowego w
wysokości 100 PLN.

5. W przypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług
Willi Skipper, Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.

6. W Willi  Skipper obowiązuje  zakaz  wnoszenia  wózków dziecięcych  oraz  rowerków itp.  do
obiektu.

7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Willi Skipper, powstałych z jego winy lub
winy odwiedzających go gości. 

8. Zachowanie  Gości  korzystających z usług Willi  Skipper nie  powinno zakłócać spokojnego
pobytu innych gości. Właściciel willi może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która
narusza  tę  zasadę,  traktując  dokonaną  zapłatę  należności  za  pobyt  Gościa  wydalonego  z
obiektu, jako nie podlegającą zwrotowi.

9. Ze  względu  na  bezpieczeństwo  przeciwpożarowe  zabronione  jest  używanie  w  pokojach
grzałek,  żelazek  elektrycznych,  czajników  elektrycznych  i  innych  podobnych  urządzeń
grzewczych  nie  stanowiących  wyposażenia  obiektu  .  Nie  dotyczy  to  ładowarek  i  zasilaczy
urządzeń rtv oraz komputerowych.

10.  Ze względu na komfort Państwa i naszych przyszłych gości w budynku  obowiązuje całkowity
zakaz palenia,  dotyczy również balkonów (poza budynkiem przygotowaliśmy popielniczki).
Osoby  naruszające  przepis  o  zakazie  palenia  tytoniu  zobowiązane  będą  do  opuszczenia
obiektu bez zwrotu kosztów pobytu oraz obciążone opłatą 500 zł za konieczność odświeżenia
pokoju.

11.  Cisza nocna obowiązuje od godz. 22oo do godz. 6oo. 
12.  Osoby niezameldowane w Willi Skipper mogą przebywać w pokoju     w godzinach 8.00-22.00

po wcześniejszym powiadomieniu właścicieli.
13.  Prosimy o zamykanie za sobą drzwi wejściowych budynku podczas trwania ciszy nocnej. 
14.  Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa .Właściciele Willi nie ponoszą

odpowiedzialności  za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do
Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Miejsca postojowe są bezpłatne, niestrzeżone.

15.  Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna).
16.  Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki. 
17.  Cennik  jest  integralną  częścią  regulaminu,  a  rezerwacja  oznacza  zgodę  na  warunki

regulaminu.
18.  WILLA SKIPPER  zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju  na inny w razie

takiej konieczności.
19.  Po przybyciu do obiektu Gość ma obowiązek przedstawienia dokumentu    ze zdjęciem w celu

potwierdzenia tożsamości oraz zapłaty pozostałej kwoty       za pobyt    w Willi Skipper  oraz
potwierdzenia zaakceptowania regulaminu  na karcie Pobytu Gościa. 

20.  W obiekcie obowiązuje segregacja śmieci.

Właściciel Willi Skipper  Barbara Klimecka
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