
 
REGULAMIN 

 

1. Doba gościnna rozpoczyna się o godz.14.00 w dniu przyjazdu  i trwa do godz. 

11.00  w dniu wyjazdu. 

2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00. 

3. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu 

zameldowania. 

4. Płatność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu przy zameldowaniu i nie 

podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. Opłata miejscowa nie jest 

wliczona w cenę pokoju. 

5. Willa Jana zastrzega sobie możliwość zmiany zarezerwowanego pokoju na inny 

o tym samym  lub wyższym standardzie. 

6. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Naruszenie 

powyższego zakazu spowoduje naliczenie opłaty w wysokości wartości 

należności za jedną dobę danego pokoju. Palenie dozwolone jest na balkonach 

oraz na terenie ogrodu. 

7. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są  do pilnowania dzieci w czasie zabaw w 

domu oraz na terenie ogrodu, a w szczególności w basenie. 

8. Goście korzystający z kuchni proszeni są o zachowanie czystości. 

9. Korzystanie z groty solnej wyłącznie w skarpetach. 

10. Pobyt dzieci poniżej 12 lat w grocie solnej możliwy jest wyłącznie pod opieką 

osób dorosłych. 

11. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu  w godzinach 

8.00-22.00 na odpowiedzialność  osób  zapraszających  i  za  zgodą właścicieli.         

12.  Osoby nie zameldowane mogą korzystać z dostępnych atrakcji wyłącznie 

odpłatnie. 

13.  Przebywanie zwierząt na terenie budynku i ogrodu wyłącznie na smyczy, 

wyprowadzanie poza teren posesji. Zabrania się pozostawiania czworonogów 

samych w pokojach. 

14.  Za wyrządzone szkody Goście ponoszą odpowiedzialność materialną. 

15.  Właściciele Willi Jana nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  

w pokojach i w ogrodzie. 

16. Prosimy o dokładne sprawdzenie pokoi przed wymeldowaniem, ponieważ nie 

odsyłamy pozostawionych rzeczy osobistych; po upływie jednego miesiąca 

zostają zutylizowane. 

17.  Korzystanie z usług Willi Jana stanowi akceptację niniejszego regulaminu. 

18.  W przypadku naruszenia regulaminu Goście mogą zostać wymeldowani w  

trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu zapłaty za pobyt. 
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