
Regulamin DG KAWKA 
  
 
Klient wpłacając zadatek akceptuje podane poniższe warunki: 
 
  
 

• Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 i kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00; 

• Po przybuciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do nas w celu dopełnienia obowiązków 
meldunkowych oraz należności za pobyt; 

• W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, 
gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany 
okres. Dla pobytów jednodniowych naliczana jest dodatkowa opłata; 

• W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia; 

• Ze względu na bezpieczeństwo przeciwożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, 
żelazek i innych urządzeń elektrycznych  /typu farelka/ nie stanowiących stałego wyposażenia tych 
pokoi. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego; 

• Zachowanie osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu 
innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę; 

• Zakaz przebywania osób trzecich na terenie posesji; 

• W pensjonacie należy zachować ciszę od godz. 22.00 do godz. 7.00; 

• Prosimy o zamykaniem okien po wyjściu z pokoju. Za zaginiecie pozostawionych cennych rzeczy nie 
ponosimy odpowiedzialności; 

• Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy 
odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy pensjonatu o wystąpieniu szkody 
niezwłocznie po jej stwierdzeniu; 

• Istnieje możliwość przyjazdu z psem. Przed rezerwacją prosimy o kontakt; 

• Nie wypuszczamy zwierzaków bez opieki. Pilnujemy aby zwierzęta nie załatwiały się na terenie 
posesji; 

• Bramy i furtka są zamykane ok. godziny 22.00. Klucze od furtki są dołączone do kluczy od pokoju. 
Prosimy o zamykanie furtki a po 22.00 prosimy zamykać furtkę na klucz; 

• Samochód proszę parkować tak, aby inne samochody miały również miejsce do parkowania; 

• Śmietniki znajdują się przy bramie. W trakcie pobytu pokoje nie są sprzątane; 

• Prosimy o zwrócenie uwagi aby dzieci nie roznosiły piasku i zabawek z piaskownicy po terenie 
posesji. Bardzo prosimy aby dzieci nie grał w bilard; 

• Prosimy o nie wynoszenie naczyń, kocy i narzut z pokoi; 

• Prosimy o nie przestawiania mebli; 

• oraz o nie smażenie potraw rybnych w pokojach; 
 

 
Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego 
naruszenia regulaminu przez gości. 


