
REGULAMIN POBYTU   

LOFT HOUSE ROZEWIE 

 

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku na poczet pobytu w 
wysokości 30% całej należności w wyznaczonym terminie. Zadatek jest 
bezzwrotny w przypadku rezygnacji z pobytu.  

2. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. 
3. Doba noclegowa trwa od godz. 15.00 do godz. 10.00. W dniu wyjazdu 

prosimy o opuszczenie apartamentu do godz. 10.00. 
4. Gość zobowiązany jest do dopełnienia wszystkich formalności związanych z 

zameldowaniem oraz uiszczeniem opłaty klimatycznej Gminy Władysławowo 
wynoszącej 2,70 zł/osoba/doba. 

5. Należność za pobyt należy uregulować przy zameldowaniu. 
6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 400 zł, na poczet 

ewentualnych zniszczeń. Kaucja zostaje zwrócona wynajmującemu w dniu 
wyjazdu po stwierdzeniu przez właściciela obiektu, iż nie powstały żadne 
zniszczenia /straty. 

7. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w 
apartamentach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie 
elementów wyposażenia apartamentu jak ich utratę. 

8. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 
9. Każdorazowo opuszczając apartament prosimy o zamknięcie drzwi na klucz. 

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej, za rzeczy 
pozostawionych w domkach podczas pobytu gości. 

10. Cisza nocna trwa od godz.22.00 do 6.00 dnia następnego. Zachowanie 
wynajmującego nie powinno zakłócać pobytu innych gości. 

11. W obiekcie obowiązuje zakaz urządzania imprez. W przypadku gdy, Gość w 
sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów-właściciel zastrzega 
sobie prawo do wypowiedzenia gościowi pobytu w apartamencie i nie jest 
wówczas obowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres. 

12. Ze względu na bezpieczeństwo w obiekcie nie mogą przebywać osoby 
trzecie, które nie są zameldowane. 

13. W dniu wyjazdu prosimy o zdjęcie pościeli oraz o pozostawienie w czystości 
aneksu kuchennego, grilla- w przeciwnym wypadku będą naliczone opłaty za 
sprzątanie w wysokości 100 zł. 

14. Akceptujemy zwierzęta domowe -jednorazowa opłata 100zł. Wynajmujący 
ma obowiązek pilnować swojego pupila, oraz nie pozostawiać go bez opieki 
w domku oraz na podwórzu. -zakaz wyprowadzania psów za potrzebą na 
terenie obiektu! 

15. Korzystanie z usług Loft House Rozewie stanowi akceptację niniejszego 
regulaminu. 

 


