Warunki rezerwacji i pobytu:
Szanowni Państwo, regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających w ośrodku " Laguna".
• Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy
o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
• Rezerwację wstępną dokonujemy telefonicznie. Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata zaliczki w
wysokości 30% w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji.
W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostaje anulowana
( po wcześniejszym kontakcie z klientemt ).
• W razie rezygnacji z pobytu w okresie poniżej 30 dni od daty przyjazdu, wpłacona zaliczka przepada. Powyżej
30 dni potrącone zostanie 50% zaliczki.
• Pozostałą kwotę należną za cały deklarowany pobyt prosimy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu wraz z
opłata klimatyczna dla Urzędu Gminy w Darłowie.
• Przekazanie i zdanie domku odbywa się zawsze w obecności właściciela ośrodka.
• Wynajmujący w pełni odpowiada za uszkodzenia i zniszczenia domku oraz jego wyposażenie spowodowane
działaniem jego lub osób przebywających w domku. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku
prosimy zgłaszać na
bieżąco właścicielowi ośrodka.
• Dla komfortu wypoczywających prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. 23:00 - 7:00 rano. Osoby z
zewnątrz mogą przebywać na terenie ośrodka do godz. 23:00.
• We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia świeczek oraz papierosów. Prosimy o
korzystanie z popielniczki znajdującej się na tarasie każdego domku.
• Ze względu na drewnianą konstrukcję domku nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru i używać
elektrycznych urządzeń grzewczych. Prosimy o przestrzeganie ogólne przyjętych zasad B.H.P i P.Poż.
• Prosimy o nie rozpalanie grilla na tarasie domku.
• Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze
oraz za rzeczy prywatne pozostawione przed domkiem lub na tarasie. Prosimy o zachowanie należnej
staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
• Do dyspozycji Państwa jest plac zabaw dla dzieci. Korzystanie z niego może odbywać się wyłącznie pod
opieką rodziców lub opiekunów. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki
działań swoich pociech.

• Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko w miejscu wskazanym przez właściciela. Dla każdego domku
przewidziane jest jedno miejsce parkingowe. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel obiektu nie
ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich kosztowności.
• Dla zapewnienia przyjemnego pobytu wszystkich naszych gości, osoby które w sposób rażący naruszą zasady
powyższego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
Szanowni Państwo, wpłata zaliczki oznacza zapoznanie się I akceptację powyższego regulaminu.

