ATMA DOMKI regulamin

1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Domki ATMA. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne
z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania
rezerwacji (wpłacenia 30% zadatku od ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.
2. Rezerwacja i zasady płatności
Zapytania w sprawie rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub przez formularz na stronie
internetowej. Adres mail atmadomki@gmail.com
Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto:
ATMA Edyta Sicińska, numer konta 50 1020 5558 1111 1184 2340 0078,
kwotę zadatku, o którym mowa w pkt. 1 w ciągu 2 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie
odbiorcy) od chwili zgłoszenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie
rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu należy wpisać:
•

imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,

•

uzgodniony termin pobytu,

•

liczbę osób,

•

nr telefonu,

•

adres mailowy,

•

nr NIP (jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę za pobyt)

Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w
celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującym przysługuje prawo wglądu do swoich
danych osobowych i ich aktualizacji.
Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
Dopuszczalna jest płatność całości kwoty za pobyt przelewem - pod warunkiem zaksięgowania wpłaty
na rachunku Wynajmującego przed rozpoczęciem najmu.
Doba rozpoczyna się od godz. 16:00, a kończy o 11:00.

ATMA DOMKI regulamin
Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet,
jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu
(powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie
jest zwracana.
W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po
sprawdzeniu domku.
W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela ATMA DOMKI zadatek nie
podlega zwrotowi.
Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po
uzgodnieniu z właścicielem przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem najmu, lub w trakcie
najmu wiąże się z poniesieniem przez Wynajmującego opłaty o wartości 100% kosztu najmu.
Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem ATMA DOMKI a Wynajmującym obejmuje tylko i wyłącznie
wynajem domków. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu
W przypadku zgubienia kluczy do domku Wynajmujący zobowiązani są do uiszczenia opłaty w
wysokości 100 zł.
Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać domku Letniskowego w podnajem innym osobom.
Liczba osób mających zamieszkać w Domku Letniskowym jest ograniczona do podanej w ofercie.
Liczba osób mających zamieszkać w Domku Letniskowym jest ograniczona do podanej w ofercie.
Wynajmujący jest zobowiązany do przedstawienia danych osób korzystających z wynajmowanego
przez niego obiektu. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób
korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej).
Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi
konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
Cena usług świadczonych przez Właściciela Atma Domki nie obejmuje ubezpieczenia.
Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko.
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Właściciel ATMA DOMKI nie odpowiada za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody
spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży, wartościowych
przedmiotów, kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony) itp.
w czasie całego pobytu. .
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw.
Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej.
Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn.
sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku.
Uwagi, co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast na recepcji Ranczo Mustafa..
Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy w domku w czasie jego pobytu i
wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub
usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni
pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Właściciela
lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Za zniszczenie mienia, czyli domku, wyposażenia domku oraz
terenu na którym znajduje się obiekt obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
Prośby lub zgłaszanie awarii oraz ewentualnych uwag i sugestii dotyczących korzystania z obiektu
należy zgłaszać w recepcji Ranczo Mustafa.
Na życzenie Recepcja Ranczo Mustafa udostępnia i umożliwia skorzystanie z pralki( 10 zł), suszarki na
pranie, deski do prasowania, żelazka( bezpłatnie).
Wymiana ręczników i/lub pościeli na wyraźną prośbę Gości skierowaną do Recepcji Ranczo Mustafa.
Sprzątanie domków w trakcie pobytu odbywa się za dodatkową opłatą 20 zł, gdzie prośbę należy
zgłaszać dzień wcześniej na Recepcji Ranczo Mustafa.
Potrzebę dodatkowych worków na śmieci i/lub papieru toaletowego zgłaszamy na Recepcji Ranczo
Mustafa.
Drewno wysezonowane na pierwsze rozpalenie w kominku znajduje się w środku lub zostanie
doniesione bezpłatnie. Kolejną partię drewna donosimy za dodatkową opłatą 30zł za taczkę.
Korzystanie z obiektu ATMA Domki jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem obiektu.
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Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu obiektu będą usuwane z obiektu bez
zwrotu poniesionych kosztów zakwaterowania.
3. Użytkowanie domku podczas pobytu
W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w domku
będą mogły skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości

odzyskania pieniędzy

za niewykorzystany okres pobytu.
Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub
innym wskazanym przez Właściciela.
Jedno miejsce parkingowe na domek wliczone w cenę. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych
na terenie ośrodka.
W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie
przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie
prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do
zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku zabrania się:
•

używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową,
nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe
np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.

•

wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o
nieprzyjemnym zapachu.

•

rozpalania ogniska lub grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscami do tego
przeznaczonym.

•

grilla na drewnianym tarasie.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych
dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie ośrodka pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu
podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Koszt
pobytu pupila w domku za opłatą 20 zł za dobę./ 1 szt

ATMA DOMKI regulamin
Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.
Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów.
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu.

