
REGULAMIN PRZEBYWANIA NA 
KWATERZE AGROTURYSTYCZNEJ „ZACISZE U ANNY” 

 
 
1. Wła�ciciele gospodarstwa agroturystycznego  b�d� Pa�stwu bardzo wdzi�czni za 

współprac� w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma słu�y� 
zapewnieniu spokoju i bezpiecze�stwa pobytu wszystkich naszych Go�ci. 

 
2. Pokój / domek wynajmowany jest na doby / turnusy. 
 
3. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godz.11.00. 
 
4. Rezerwacja pobytu uznana jest za obowi�zuj�c� po wpłacie przedpłaty w 

wysoko�ci 30% warto�ci pobytu. 
 
5. Przy zakwaterowaniu go�cie wr�czaj� gospodarzom dokumenty stwierdzaj�ce 

to�samo�� w celu zameldowania i uiszczaj� pozostałe nale�no�ci. 
 
6. Gospodarstwo uwzgl�dnia �yczenia przedłu�enia pobytu w miar� posiadanych 

mo�liwo�ci. 
 
7. Na �yczenie go�ci gospodarstwo agroturystyczne �wiadczy nieodpłatnie 

nast�puj�ce usługi: 
 

• udzielania informacji zwi�zanych z pobytem i podró��, 
• budzenie o wyznaczonej godzinie, 
• pomoc w organizacji czasu wolnego, 

 
8. Go�� powinien zawiadomi� wła�cicieli  o wyst�pieniu szkody niezwłocznie po 

jej stwierdzeniu. 
 
9. Kwaterodawca nie ponosi odpowiedzialno�ci za uszkodzenie lub utrat� mienia 

nale��cego do go�cia. 
 
10. Przebywaj�cy na kwaterze ponosi odpowiedzialno�� materialn� za wszelkiego 

rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposa�enia i urz�dze� 
technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzaj�cych go osób. 

 
11. Ka�dorazowo opuszczaj�c pokój/ domek go�� powinien sprawdzi� zamkni�cie 

drzwi i okien. 
 
12. Osoby nie zameldowane nie mog� przebywa� na terenie gospodarstwa bez 

wcze�niejszego uzgodnienia z wła�cicielem. 
 
13. Na terenie gospodarstwa obowi�zuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do 

godziny 7.00.  



 
14. Ze wzgl�du na bezpiecze�stwo zabronione jest u�ywanie w pokojach grzałek, 

�elazek elektrycznych i innych podobnych urz�dze� nie stanowi�cych 
wyposa�enia kwatery. 

 
15. Korzystanie z dodatkowych atrakcji ,które nie s� integraln� cz��ci� wyposa�enia 

(grill, gara�, sauna, staw, itp.) jest mo�liwe za zgod� wła�ciciela. 
 
16. Wła�ciciel ma prawo pobiera� kaucj� zwrotn� (300zł) na czas pobytu w celu 

pokrycia ewentualnych kosztów zniszcze�. 
 
17. W pokojach / domkach obowi�zuje zakaz palenia. 
 
18. Trzymanie zwierz�t na kwaterze lub jej posesji wymaga zgody gospodarza. 
 
19. W dniu wyjazdu go�cie przekazuj� kwater� i klucze w stanie jakim j� zostali. 
 
20. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi. 
 
21. Rezerwacja pobytu jest równoznaczna ze znajomo�ci� i akceptacj� regulaminu. 
 
 

�YCZYMY MIŁEGO POBYTU!!! 
ZACISZE U ANNY 


