Serdecznie witamy Państwa w Dźwirzynie w obiekcie „ Pergola”!
W trosce o zapewnienie Państwu optymalnych warunków wypoczynku,
prosimy o zapoznanie się z przyjętymi przez nas zasadami pobytu:

Przyjazd :
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu
i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Obiekt nie jest dostępny przed godz. 15.00.
Prosimy dostosować możliwości przyjazdu.
Pojazd mogą Państwo parkować bezpośrednio przy domku / mieszkaniu, za co nie pobieramy
żadnych dodatkowych opłat. Teren ośrodka nie jest strzeżony.
Dla domku / mieszkania przewidziane jest tylko 1 miejsce parkingowe.
Prosimy o uiszczenie pozostałej należności za pobyt w dniu przyjazdu.
Przed rozpoczęciem pobytu spisujemy wyjściowy stan licznika prądu.
Prosimy o wcześniejszą informację, w przypadku, gdy Państwa przyjazd opóźni się lub planują
Państwo wcześniejszy wyjazd.
Późniejsze przybycie lub wcześniejszy wyjazd, inny niż wyszczególniony w
Rezerwacji, nie upoważniają do zwrotu kosztów, czy rekompensaty.
Pobyt w domku / mieszkaniu :
Nie ponosimy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty oraz pieniądze
pozostawione w domku / mieszkaniu lub zaparkowanym pojeździe.
Prosimy o wyłączenie urządzeń elektrycznych z sieci oraz zachowania należytej staranności,
związanej z zabezpieczeniem domku / mieszkania na czas Państwa nieobecności.
Uprzejmie prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00. Osoby zakłócające spokój lub
nieprzestrzegające zasad, a także korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z Zasadami
Pobytu, mogą być obciążone finansowo przez właściciela Ośrodka i poproszone
o opuszczenie obiektu bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i
wszelkich odszkodowań.

By zapewnić komfort pobytu kolejnym gościom nie przewidzieliśmy możliwości smażenia
w domku / mieszkaniu. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy przenośny zestaw do
smażenia na zewnątrz.
Prosimy o niepalenie tytoniu w domku/mieszkaniu oraz niewystawienie mebli / wyposażenia
wnętrza domku / mieszkania na zewnątrz.
Prosimy Państwa o bieżące zgłaszanie wszelkich szkód oraz usterek.
Wszelkie szkody wynikające z niezgodnego z Zasadami Pobytu użytkowania domku / mieszkania,
obciążają Państwa finansowo.
Nie wyrażamy zgody na eksploatację w domku / mieszkaniu lub przyległym tarasie innych
urządzeń elektrycznych, które nie są na wyposażeniu .

Na terenie obiektu nie ma możliwości palenia ogniska
Prosimy o opiekę nad dziećmi i zapewnienie im bezpiecznego pobytu w „ Pergoli”
Zwierzęta
Akceptujemy w naszym obiekcie zwierzęta posiadające aktualne szczepienia, prosimy
jednak o wyprowadzenie ich na zewnątrz oraz sprzątanie nieczystości.
Prosimy o dopilnowanie, aby Państwa pupile nie były uciążliwe dla innych Gości (np. zbyt głośne).
Na terenie naszego obiektu zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Jako właściciele ponoszą
Państwo wszelką odpowiedzialność za swojego pupila.
Odwiedziny / osoby postronne
Osoby, które nie są naszymi gośćmi, mogą przebywać w obiekcie, po uzyskaniu naszej
akceptacji, maksymalnie do godz. 22.00.
Prosimy, by Państwa goście nie wjeżdżali pojazdami na teren naszego obiektu.
Prosimy pamiętać, że ponoszą Państwo wszelką odpowiedzialność, w tym materialną, za pobyt
Państwa gości.
Bezpieczeństwo
Prosimy Państwa o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie Zasad
Pobytu w naszym obiekcie.
Uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłaszanie wszystkich nieprawidłowości.
Wpłata zadatku na pobyt jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez Państwa warunków rezerwacji
i Zasad Pobytu w obiekcie Pergola w Dźwirzynie.
–
–
–
–

Wszelkie informacje są dostępne :
na naszej stronie www.pergola-dzwirzyno.pl
przesłane Państwu wraz z całą dokumentacją rezerwacji
przekazane podczas czynności rezerwacyjnych w dniu przyjazdu
wyłożone na kartach w domku/ mieszkaniu
REGULAMIN PLACU

ZABAW

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 13 roku życia.
2. Na placu zabaw dzieci muszą przebywać pod opieką pełnoletnich opiekunów.
3. Prosimy o niekorzystanie z placu zabaw (huśtawki, drabinka,
ślizg) przez osoby dorosłe.
4. Prosimy o zachowanie należytej ostrożności podczas
korzystania z placu zabaw.
5. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości
związanych z funkcjonowaniem placu zabaw (509 493 993).

Życzymy Państwu udanego wypoczynku w naszym
obiekcie i wielu wrażeń z pobytu nad Bałtykiem

