
REGULAMIN DOMKU CAŁOROCZNEGO

1. W całym domu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
2. Wyposażenie domu i sprzęt znajdujący się w domu powinien byż używany zgodnie z 

jego przeznaczeniem.
3. Odpadki takie  jak szkło,  plastik  (butelki  PET),  metal  (puszki)  należy wyrzucać do 

oznaczonych pojemników, natomiast pozostałe śmieci do odrębnych worków.
4. Sprzątanie domu jest wliczone w cenie najmu pod warunkiem, że zostanie on oddany 

w następującym standardzie:
• zamiecione lub odkurzone podłogi,
• umyte, wysuszone i odłożone na swoje miejsca naczynia kuchenne, garnki, szkło 

i inne przybory kuchenne,
• opróżniona z żywności i czysta w środku lodówka,
• śmieci z wszystkich pojemników wyniesione do kubłów na zewnątrz,
• umyta płyta grzewcza w kuchni,
• kominek opróżniony z popiołu,
• otoczenie zewnętrzne domu oczyszczone z ewentualnych śmieci,
• wszystkie elementy wyposażenia domu (krzesła, stoły, łóżka etc.) znajdujące się 

na swoich miejscach.
5. Parkowanie pojazdów dozwolone jest na parkingu. Nie jest dozwolone parkowanie na 

trawniku.
6. Korzystanie  ze  wszelkich  atrakcji  i  urządzeń   na  terenie  ośrodka   odbywa  się  na 

wyłączną odpowiedzialność gości. Nakazuje się sprawowanie nadzoru nad  dziećmi 
przez osoby dorosłe nie będące pod wpływem alkoholu.

7. W przypadku jeśli  dom nie zostanie  zdany w standardzie  opisany w pkt.4,  koszty 
sprzątania wynoszą 200 zł i zostaną potrącone z kaucji. W przypadku stwierdzenia nie 
przestrzegania zasad segregowania śmieci zostanie potrącona z kaucji kwota 100 zł.

8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów domu lub jego wyposażenia w 
zakresie  przekraczającym  normalne,  rutynowe  użycie  i  nie  będące  wynikiem 
niezależnej od Wynajmującego awarii, Najemca potrąci z kaucji kwotę niezbędną do 
dokonania naprawy lub stanowiącą równowartość rzeczy całkowicie uszkodzonej lub 
nie nadającej się do naprawy. Jeśli wysokość kaucji nie jest wystarczająca do pokrycia 
szkód,  Wynajmujący  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  uzupełnienia  brakującej 
kwoty. 

9. Kwota kaucji przepada w całości w następujących przypadkach:
• w przypadku wywołania interwencji firmy ochroniarskiej monitorujące budynek, 

Policji, Straży Pożarnej lub Straży Gminnej;
• w przypadku stwierdzenia, że ilość osób korzystających z domu jest większa niż 

liczba zadeklarowana i opłacona;
• w przypadku stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia;
• w przypadku uruchomienia czujki dymowej.
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