
Regulamin apartamentu Zakątek ZATOR 2 

1. Apartament wynajmowany jest na doby zgodnie z rezerwacją. 

2. Apartament przeznaczony jest do pobytu od 1 do 7 osób. Pobyt większej ilości osób jest niedozwolony, chyba, że 
zostało to uzgodnione z Wynajmującym.  

3. Doba trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00 następnego dnia. 

4. Najemca dokonuje rezerwacji noclegów drogą internetową lub telefonicznie. 

5. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu (do 24h). W przypadku odwołania 
rezerwacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem doby noclegowej lub w przypadku nie pojawienia się gościa w 
obiekcie, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 

5.1 po otrzymaniu zadatku (kwoty rezerwacyjnej) dokonujemy potwierdzenia rezerwacji. 
5.2 po przyjeździe pobierana jest kaucja 300zł płatna gotówką jako zabezpieczenie przed zniszczeniami, zwracana 

w dniu wyjazdu (w wypadku braku szkód) 

6. Najemca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych niezwłocznie po przyjeździe. 

7. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi. 

8. Wszelkie należności winny być dokonywane przelewem (przedpłata) lub w formie gotówkowej. 

9. Właściciel apartamentu „Zakątek Zator" nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione kosztowności, pieniądze, 
papiery wartościowe, aparaty, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową. 

10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia 
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy. 

11. Najemca jest zobowiązany zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

12. Zachowanie Najemcy nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych mieszkańców. Właściciel może odmówić 
dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby noclegowej 

13. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 07:00 

14. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż. 

15. Zabrania się wprowadzania zwierząt do apartamentu. 

16. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w apartamencie tylko pod opieką osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). 

17. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Najemca pokryje koszt wymiany zamka - 150zł. 

18. W OBIEKCIE "Zakątek Zator 2" OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA. 

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU 

 

 


