
REGULAMIN  
wynajmu domu DUSIOŁEK Ustjanowa Górna 200 

 
1. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptacje zasad pobytu. 

2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% ceny pobytu 
przelewem bankowym, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym terminu najmu. 
Pozostałą część należności za najem należy zapłacić przelewem najpóźniej na trzy dni przed 
przyjazdem. 

3. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.  

4. Najem rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu 
wyjazdu. W przypadku zmiany godziny wyjazdu prosimy o uzgodnienie tego faktu 
z Wynajmującym. 

5. W dniu przyjazdu Najemca otrzymuje klucze do budynku, odbiera dom wraz z wyposażeniem, 
zostaje poinstruowany w zakresie korzystania z instalacji domowych, obsługi i użytkowania balii 
ogrodowej, placu zabaw oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

6. Nocowanie w obiekcie powyżej 6 osób jest zabronione. W przypadku nieprzestrzegania tego 
punktu regulaminu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykwaterowania wszystkich 
przebywających w domu osób, bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.  

7. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie obiektu do godziny 22:00. 

8. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. od 22:00 do 6:00. 

9. Najemca korzysta z placu zabaw, balii ogrodowej i ogniska na własną odpowiedzialność. Plac 
zabaw jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat i mogą one z niego korzystać 
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
korzystanie z urządzeń i wynikłe z tego skutki i/lub urazy. 

10. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia 
i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających (niewynikające 
z codziennej eksploatacji). 

11. W przypadku wystąpienia szkody lub usterki technicznej Najemca powinien zawiadomić o niej 
Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu, telefonicznie pod nr : 668 210 770. 

12. Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla Najemcy. Jest bezpłatny oraz niestrzeżony. 
Wynajmujący nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz 
rzeczy w nich znajdujące się. 

13. Ze względów bezpieczeństwa w budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

14. Zwierzęta mile widziane.  

15. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym, zachowując całą 
kwotę należności za najem, w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu lub 
wyrządzenia szkody przez Najemcę. 

 

Przed opuszczeniem domu należy skontaktować się z osobą zarządzającą celem zdania obiektu 
i zwrotu kluczy. 


