W sezonie letnim preferujemy pobyty rodzinne, tygodniowe, od soboty do soboty.
W celu rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie +48 604 628 117 bądź mailowo
janusz-bodnar@wp.pl. Po ustaleniu terminu oraz ceny należy wpłacić zadatek na konto
63 9324 0008 0000 4532 3000 0010 Franciszek Bodnar ul. Łebska 36 84-360 Łeba.
Wpłata zadatku oznacza akceptację regulaminu pobytu w domkach letniskowych.

Regulamin pobytu w domkach letniskowych ul. Łebska
36-38 84-360 Łeba www.lebskiedomki.pl
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie domków letniskowych przy ul.
Łebska 36-38 84-360 Łeba.

2. Wpłata zadatku oznacza akceptację regulaminu.
3. Pobyt zaczyna się najwcześniej od godz. 14:00 w dniu przyjazdu a kończy najpóźniej o godz. 10:00 w dniu
wyjazdu.

4. Opłata za pobyt pobierana jest w gotówce w dniu przyjazdu, przy zakwaterowaniu.
5. Na teren obiektu mają wstęp tylko osoby zakwaterowane.
6. Zabrania się wprowadzania przez Gości na teren obiektu osób „trzecich”.
7. Zabrania się palenia tytoniu i smażenia ryb oraz frytek w domkach letniskowych.
8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach letniskowych grzałek,
żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku letniskowego. Nie
dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.

9. Zabrania się rozpalania ognisk.
10. „Grillowanie” jest dozwolone w wyznaczonym miejscu do godz. 22:30.
11. Osoby wynajmujące domek letniskowy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z ich winy.

12. Z trampoliny dzieci mogą korzystać tylko pod opieką dorosłych.
13. „Cisza nocna” trwa od godz. 22:30 do 07:00. Goście nie mogą zakłócać wypoczynku innym osobom.
14. Właściciele domków letniskowych nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy należące do Gości
pozostawione w domkach lub na terenie posesji bez należytego zabezpieczenia.

15. Każdorazowo opuszczając domek Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić
krany itp. oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

16. Właściciele domków nie odpowiadają za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych od nich takich jak
np. : przerwy w dostawie prądu, wody itp.

17. W przypadku zakłócania porządku na terenie domków letniskowych i posesji przez Gości, właściciele mają
prawo zażądać ich opuszczenia bez zwrotu poniesionej opłaty za pobyt.
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