
Zagroda Berezanka

Milego PobytuZyczymyl

REGULAMIN

1. Apartamenty można rezerwować telefonicznie, lub za pomocą poczty e-mail.
2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku.
3. Zadatek jest bezzwrotny, chyba że odwołanie rezerwacji nastąpi nie później niż 30 dni przed 
planowanym przyjazdem. Zwrot zadatku nie dotyczy pobytów świątecznych i noworocznych.
4. Pozostała kwota za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. Płatność tylko gotówką.
5. W przypadku skrócenia pobytu kwota nie podlega zwrotowi.
66. Doba rozpoczyna się o 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o 10.00 w dniu wyjazdu. Wcześniejszy 
przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu.
7. Zakwaterowanie i wykwaterowanie odbywa się w naszej obecności.
8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00, prosimy o jej przestrzeganie. Właściciel Zagrody 
zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia obiektu przez osoby nie przestrzegające regulaminu 
- szczególnie zakłócających w rażący sposób ciszę nocną oraz wypoczynek innym gościom.
9. We wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Wolno palić w wyznaczonych 
mmiejscach, gdzie znajdują się popielniczki- wypalone papierosy wyrzucamy wyłącznie do popielniczek.
10. Korzystając z kominka prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. (kominki używamy w sezonie 
jesienno-zimowym 01.10 - 31.03)
11. Zapewniamy jeden kosz drewna(w sezonie zimowym)każdy następny można nabyć 
za dodatkową opłatą.
12. Kochamy zwierzęta jednak nie możemy ich gościć. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania 
opłaty w wysokości 100zł za dobę za pobyt niezapowiedzianego zwierzęcia.
1313. Zabrania się używania grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących 
wyposażeniem apartamentu.
14. Goście podczas pobytu nie mogą dokonywać zmian umeblowania i wyposażenia 
w apartamentach oraz pomiędzy nimi.
15. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien 
i drzwi w momencie opuszczenia apartamentu.
16. Goście  ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód. 
NNie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione wewnątrz i na zewnątrz budynku.
17. Prosimy o segregowanie śmieci
18. W naszym obiekcie nie organizujemy imprez, wieczorów panieńskich, kawalerskich itp.
19. Osoby  używające Chaty grillowej, ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie 
ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

W każdej sytuacji służymy pomocą


