
REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH CZTERY PORY ROKU W SKORZĘCINIE 

1. W Domkach Letniskowych Cztery Pory Roku w Skorzęcinie prowadzi się usługi związane z zakwaterowaniem. 
2. Goście Domków Letniskowych Cztery Pory Roku zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego 

regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do 
próśb pracowników obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w 
regulaminie zasad oraz zarządzeń. 

4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu Gościa.
5. Goście Domków Letniskowych Cztery Pory Roku zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po 

przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią.
6. W Domkach Letniskowych Cztery Pory Roku obowiązuje doba hotelowa od godz.15 w dniu przyjazdu do 

godz.10 w dniu wyjazdu.
7. Wszelkie uszkodzenia sprzętów bądź pomieszczeń oddawanych do użytku Gości, przejmujący odpowiedzialność 

winien zgłosić niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych 
usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

8. Gość w dniu wyjazdu jest zobowiązany osobiście zdać otrzymane klucze.
9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest 

bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel Domków Letniskowych nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione 
pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Niedozwolone jest parkowanie pojazdów na drodze dojazdowej do 
działki nr 35/6.

10. Pobyt zwierzęcia jest dozwolony i odpłatny. Gość przywożący ze sobą zwierzę obowiązany jest zachować 
wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym gościom bądź pracownikom. Pełną 
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką 
ono pozostaje.

11. Nie odpowiadamy za pozostawione w Domkach Letniskowych mienie Gościa.
12. Gości obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 8.00. Niedopuszczalne jest organizowanie głośnych 

imprez. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób. Właściciel zastrzega 
sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług Gościom, którzy naruszają tę zasadę.

13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia 
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domków Letniskowych powstałe z jego winy lub winy osób go 
odwiedzających.

14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domkach Letniskowych nie wolno używać grzałek, 
kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią 
elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia Domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV 
oraz komputerowych.

15. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
16. W przypadku skrócenia przez Gościa pobytu po dokonaniu meldunku, nie dokonujemy zwrotów.
17. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana po wyrażeniu zgody przez Właściciela oraz za dodatkową 

opłatą.
18. Gość nie ma prawa przekazywać Domku innym osobom bez wcześniejszej zgody Właściciela Domków 

Letniskowych.
19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt pod 

wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty te przechowane będą przez miesiąc, 
a następnie zniszczone.

20. Nie odpowiadamy za niedogodności wynikające z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu 
czy wody. 

21. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości w Domkach Letniskowych ,obowiązuje zakaz palenia. 
Palenie dozwolone jest w miejscu do tego celu wyznaczonym.

22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu, zobowiązane będą do opuszczenia Domków Letniskowych 
bez zwrotu kosztów. 

23. Regulamin Domków Letniskowych Cztery Pory Roku w Skorzęcinie podaje się do wiadomości poprzez 
umieszczenie w widocznym miejscu w każdym z Domków Letniskowych.

24. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Właściciela Domków Letniskowych Cztery Pory Roku. 
Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.




