Regulamin Obiektu
Definicje:
Chata pod Mogielicą: obiekt noclegowy (dom) zlokalizowany pod adresem
Słopnice 471 gmina Słopnice woj. małopolskie, Polska wraz z przyległymi
instalacjami i wyposażeniem. Zarządca: właściciel Chata pod Mogielicą lub
osoba posiadająca stosowne upoważnienie do zarządzania nią i podpisywania
umów związanych z najmem lub innymi usługami, wystawiania rachunków,
przyjmowania zadatków i opłat za świadczone usługi. Osoba rezerwująca:
osoba dokonująca rezerwacji pobytu w Chacie pod Mogielicą. Gość: osoba lub
podmiot wynajmujący pomieszczenia mieszkalne w Chacie pod Mogielicą,
Słopnice 471 lub osoby im towarzyszące, korzystające z noclegu. Doba
noclegowa: czas pobytu w Chacie pod Mogielicą, który w dniu przyjazdu
rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 11:00.
Jeżeli planują państwo przybyć po godzinie 21,00 prosimy o poinformowanie
nas o tym telefonicznie. Poniższy regulamin wiąże wszystkie osoby
przebywające na terenie Chaty pod Mogielicą i ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa Gości oraz porządku obiektu. Konsekwencją nieprzestrzegania
Regulaminu jest przepadek kaucji oraz inne konsekwencje przewidziane
przepisami prawa. Dokonanie rezerwacji oznacza jednoczesną akceptację
niniejszego Regulaminu.
Rezerwacja, warunki najmu i anulowanie rezerwacji
1. Wynajem dotyczy każdorazowo całej Chaty pod Mogielicą dla maksymalnie 8
osób. Minimalny czas wynajęcia: 2 doby.

2. Zarządca nie wynajmuje obiektu pod imprezy integracyjne oraz osobom
poniżej 21 roku życia bez opiekunów.
3. Rezerwacja wstępna. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie lub
za pośrednictwem e-mail. Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin
pobytu oraz liczbę osób. Następuje ona po potwierdzeniu dostępności obiektu
oraz jednoznacznej deklaracji Gościa dot. chęci zarezerwowania terminu.
Rezerwacja wstępna obowiązuje do 24 h.
4. Rezerwacja gwarantowana. Rezerwacja gwarantowana następuje po
wniesieniu zadatku za pobyt. Od chwili uzgodnienia terminu wynajmu Chaty
pod Mogielicą (dokonania rezerwacji wstępnej), czas na wniesienie zadatku
wynosi 24 h. Zadatek wynosi 30% całkowitej kwoty usługi (na podstawie
kalkulacji pobytu przedstawionej przez Zarządcę). Rezerwacja uważana jest za
potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres e-mail lub
zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
5. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku lub przesłaniu potwierdzenia takiego
przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem
rezerwacji.
Płatności i kaucja
6. Wniesienie zadatku realizowane jest na rachunek bankowy. W tytule
przelewu należy umieścić: datę pobytu (od…do…), liczbę osób i numer telefonu
kontaktowego.
7. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z kaucją należy uregulować przelewem
(z góry) – do 3 dni roboczych przed przyjazdem, a w przypadku przelewu z
banku zagranicznego – do 7 dni przed przyjazdem.
8. Na czas pobytu pobierana jest kaucja w wysokości 400 zł stanowiąca
zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja jest
zwracana na rachunek wskazany przez Gościa do 3 dni od opuszczania przez
niego Chaty pod Mogielicą (zdania obiektu), pod warunkiem, że stan techniczny
wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie domu, jak i samego
budynku i terenu doń przynależącego będzie nie gorszy niż przy przekazaniu
Gościowi kluczy do obiektu.

Umowa
9. Warunkiem przekazania obiektu jest podpisanie umowy najmu. Do spisania
umowy niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego lub paszportu Gości.
Odbiór obiektu i pobyt
10. Bez względu na godzinę przyjazdu, należy skontaktować się z Zarządcą 1
godzinę przed przyjazdem do Chaty pod Mogielicą.
11. W przypadku skrócenia pobytu należność za dni niewykorzystane nie
podlega zwrotowi.
12. W przypadku nieprzybycia Gościa w wyznaczonym terminie, rezerwacja
gwarantowana wniesionym zadatkiem ulega automatycznemu anulowaniu o
godzinie 11:00 dnia następnego, wniesiony zadatek nie podlega zwrotowi.
13. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed przyjazdem, osoba rezerwująca ma
prawo uzyskać wszelkie wyjaśnienia dot. Chaty pod Mogielicą drogą
telefoniczną lub przez e-mail.
14. Zarządca Chaty pod Mogielicą zastrzega sobie prawo odmowy dalszego
świadczenia usług osobom nieprzestrzegającym Regulaminu, naruszającym
porządek lub przepisy prawa. W takim przypadku kwota za niewykorzystaną
część pobytu nie ulega zwrotowi.
15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Chacie pod
Mogielicą obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świeczek,
podgrzewaczy, itp., a także zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych
energią elektryczną lub gazową, niestanowiących wyposażenia domu,
mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, w szczególności grzałek
elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
16. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu, należy przestrzegać zasad
ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez
nadzoru. Nie wolno suszyć rzeczy bezpośrednio na piecu i na grzejnikach.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy rozpalonym piecu.
17. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien
(zwłaszcza dachowych) i drzwi w momencie opuszczenia pokoju/ domu.

18. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych
Chaty pod Mogielicą zaistniałych podczas ich pobytu, czy to z winy umyślnej lub
nieumyślnej, a także z winy osób go odwiedzających.
19. Parking przy Chacie pod Mogielicą jest parkingiem niestrzeżonym.
Właściciel domu (Zarządca) nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub
zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Gościa.
20. Przedmioty pozostawione przez Gościa po opuszczeniu Chaty pod Mogielicą
zostaną odesłane na wskazany adres na jego koszt.
21. Zabrania się wynoszenia z domu pościeli, narzut, ręczników i innych
przedmiotów będących wyposażeniem domu lub używania ich niezgodnie z
przeznaczeniem.
22. Zakazuje się palenia w kominku innym materiałem (w szczególności foliami,
plastikami, śmieciami, ubraniami, butami), niż przygotowanym przez Zarządcę
drewnem.
23. Zakazuje się przebywania innych osób niż zgłoszone w umowie na terenie
Chaty pod Mogielicą w godzinach 22:00-7:00, chyba, że zostało to uzgodnione z
Zarządcą.
24. Ewentualny wcześniejszy przyjazd (przed godz. 16:00) musi zostać
uzgodniony z Zarządcą minimum 1 dzień wcześniej.
25. Zabrania się dokarmiania zwierząt w okolicy domu, w szczególności
okolicznych psów i kotów.
26. Zabrania się demontażu elementów dekoracyjnych ułożonych wokół domu.

Chata pod Mogielicą
noclegi, turystyka, wypoczynek
Słopnice 471 tel. 503570800, 530807615
Email: beataludwicka@wp.pl

