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REGULAMIN PENSJONATU ,, POD DĘBEM ” 
 

 

1.  Pokoje w pensjonacie wynajmowane są na doby.   
     Doba w pensjonacie zaczyna się o godz. 1500  a kończy  o godz. 1100 dnia następnego.   
2.  Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2300 do 600 .  
3.  Na terenie pensjonatu obowiązuje zakaz palenia. W pokojach zamontowane są czujniki dymu                            
     z uwagi na bezpieczeństwo. Za nieuzasadnione uruchomienie alarmu pobieramy opłatę 500 zł.  

4.  Chęć przedłużenia pobytu poza okres ustalony prosimy zgłaszać do godz. 1000 . Postaramy się                    
     spełnić to życzenie o ile będziemy dysponować wolnymi pokojami.  
5.  Nie odpowiadamy za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości , które nie zostały złożone do depozytu.  
6.  Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia                             
     lub zniszczenia elementów wyposażenia pensjonatu powstałych z jego winy, jak również  
     z winy odwiedzających go osób.  
7.  Za zgubienie klucza od pokoju pobierana jest opłata w wys. 40zł.  
8.  Pokoje sprzątane są codziennie, podczas nieobecności gościa, bądź w jego obecności, jeśli wyrazi                 
     zgodę. Ręczniki wymieniane są na życzenie.  
9.  Uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku 
    prosimy zgłaszać do właścicieli.      

      10.  Za dodatkową osobę w pokoju pow. 3lat (bez dostawki) pobierana jest opłata w wys. 20zł/doba.  
      11.  Opłata za zwierzęta w pokoju - 20 zł/doba.  
      12.  W dniu wyjazdu klucz od pokoju należy zwrócić do recepcji.  

 
 
Posiłki mogą Państwo zamawiać z karty menu w sali restauracyjnej lub na tarasie.   
Śniadania serwujemy od 900 do 1200 a dania obiadowe od 1200 ( w sezonie letnim ). 
W pokojach można korzystać bezpłatnie z Wifi. Na terenie kompleksu znajduje się plaża, kąpielisko, 
boisko do siatkówki, plac zabaw, bilard, zadaszone miejsce na ognisko/grill, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego i rowerów, sklep żeglarski oraz parking. 
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