
        Regulamin domu 

 

1. W domu obowiązują zasady dobrego sąsiedztwa, tj. goście wzajemnie szanują swoje prawo oraz prawo 

gospodarzy do wypoczynku. 

2. Cisza nocna trwa w godzinach 22.00 - 06.00.  

3. Doba rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12.00. w dniu wyjazdu. W 

sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość jej przedłużenia.  

4. Nasz dom oferuje 16  miejsc noclegowych (12 łóżek oraz 4 dostawki). Dzieci do lat 3 przebywają w 

domu bez żadnych opłat.  

5. Podczas pobytu do dyspozycji gości oddajemy przestrzeń wspólną domu tj. hol z kanapami i kuchnię 

na piętrze oraz salę kominkową z biblioteką i TV, salę warsztatową, taras a także ogród.  

6. Śniadania serwujemy we wspólnej jadalni w godz. 8-10 (w wyjątkowych sytuacjach, na życzenie gości, 

możliwa zmiana godzin). 

7. Istnieje możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków popołudniowych w dużej kuchni. 

Goście korzystający samodzielnie z kuchni i jadalni są zobowiązani do każdorazowego posprzątania 

po sobie. 

8. Korzystanie z grilla ogrodowego oraz organizacja ogniska w ogrodzie są możliwe po uzgodnieniu z 

gospodarzami. 

9. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia we wszystkich pomieszczeniach. 

10. Pobyty ze zwierzętami są możliwe w przypadku posiadania własnego legowiska/kojca. Właściciele 

zobowiązani są do niezwłocznego sprzątania wszelkich nieczystości pozostawionych po swoich 

pupilach, zarówno w domu jak i ogrodzie. Opłata za dobę wynosi 35 zł od pupila.  

11. W sytuacji wynajmu całego domu obowiązuje konieczność podpisania umowy oraz wpłacenia kaucji 

w wysokości 80% wartości rezerwacji. 

12. W naszym domu obowiązuje podejście eko tj. oszczędzamy wodę, prąd oraz racjonalnie 

wykorzystujemy CO. 

13. Nasi Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 

zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy 

odwiedzających ich osób. Są również zobowiązaniu do niezwłocznego poinformowania Gospodarzy.  

14. W przypadku zaistnienia sytuacji nietypowej, awarii lub zagrożenia prosimy o pilny kontakt z 

gospodarzami lub pod nr telefonu 798 249 817. 

 

Nasz adres:  

Stara Szkoła,  

Trzcin 20, 13-324 Grodziczno 


