
Regulamin Domu Azul Grzybowo

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przedstawić Państwu zasady panujące w naszym domu, abyście mogli Państwo 
spokojnie i bezpiecznie spędzić u nas czas.

Pokoje są gotowe do Państwa dyspozycji od godz. 16.00. Pokoje muszą być ponownie do naszej 
dyspozycji od godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Zameldowanie jest w godzinach od 16 do 19.  Opłata za 
pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu .

W dniu przyjazdu wymagana jest kaucja w wysokości 500 PLN lub 100 Euro na pokrycie 
ewentualnych szkód. Kaucja jest wpłacana w gotówce.

Prosimy zwrócić uwagę na zakaz palenia w naszym domu. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia będzie 
pobierana opłata w wysokości 500 zł. Zakaz obejmuje również balkony.

W przypadku zgubienia karty-klucza należy uiścić opłatę w wysokości pobierana jest opłata w 
wysokości 100 PLN.

Dom zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za utratę własność pensjonatu (np. ręcznik, szlafrok, 
itp.).

Prosimy o przestrzeganie odpoczynku nocnego w godzinach 23.00 - 7.00.

Po godzinie 21.00 drzwi wejściowe będą zamykane . Aby otworzyć drzwi, przyłóż kartę-klucz do 
czytnika znajdującego się na zewnątrz, po prawej stronie drzwi , na prawo od drzwi.

Przyjmowanie gości, którzy nie zameldowali się w pensjonacie jest zabronione.

Dom nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokoju. 

Parking na terenie posesji płatny – koszt 25 zł za dobę , konieczna wcześniejsza rezerwacja. 

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zaginięcia ( karta do
pokoju ) powstałe z jego winy. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci.

Parking przed domem jest niestrzeżony. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i rzeczy 
wartościowe w nich pozostawione.

Za dzieci przebywające na placu zabaw i basenie odpowiadają ich rodzice. 

Goście nie mogą korzystać z urządzeń elektrycznych w naszym domu, z wyjątkiem suszarek do 
włosów, golarek elektrycznych i ładowarek. (przepisy p.poż. )

Pełna rezerwacja następuje po wpłacie zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu w terminie 
3 dni od wysłania formularza wstępnej rezerwacji

Nie dokonujemy zwrotów pieniędzy ani wpłaconego zadatku w razie nie dotrzymania podanego 
terminu lub rezygnacji.

Cena obejmuje: nocleg ze śniadaniem ; podatek VAT ; korzystanie z basenu i sauny w godzinach 
otwarcia ; korzystanie z pokoju zabaw dla dzieci i placu zabaw , ręczniki kąpielowe . Wymiana 
ręczników dodatkowo płatna 30 zł komplet . Szlafrok depozyt 100 zł , szlafrok wydajemy w dniu 
przyjazdu . 



Goście zapoznają się z regulaminem indywidualnie podczas meldowania się w hotelu. Regulamin 
obiektu można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej. 

Dziękujemy za wyrozumiałość!


