
REGULAMIN 

 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać 
rezerwacji i najmu domów. Wpłata zadatku lub zapłaty przez Najemcę 
oznacza umowę najmu za zawartą, z jednoczesną akceptacją 
przedmiotowego regulaminu najmu.  

2. Domy nad jeziorem oferują klientom indywidualnym (dalej zwanym 

Najemcom) usługi najmu znajdujących się na terenie domków, 

zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Szczegółowe 
informacje na temat domków i ich wyposażenia oraz cen można 

uzyskać pod numerem tel. 530 125 309, 505 173 854 lub na stronie 
internetowej http://www.domki.pcd.pl 

 
§ 2. Rezerwacja i zaliczka 
 

1. Przedmiotem rezerwacji jest najem wybranego domku bądź domków. 
Minimalny okres najmu wynosi: 2 doby pobytu - poza sezonem,  
1 tydzień i wielokrotność tygodnia - w sezonie. 
Doba noclegowa:  
- w Domu z Bali Paweł:  
zakwaterowanie godz. 8:00-10:00, wykwaterowanie do godz. 10:00 
- w Domu Mazurski Wiatrak:  
zakwaterowanie godz. 8:00-10:00, wykwaterowanie do godz. 10:00 

- w Domu Zygmuntówka: 
zakwaterowanie godz. 8:00-10:00, wykwaterowanie do godz. 10:00 

 

Zmiana godzin zakwaterowania i wykwaterowania możliwa za ew. 
dopłatą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą przekazującą 
obiekt.  

2. Zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 
tel. 530 125 309, 505 173 854 albo pocztą elektroniczną pod adres e-
mail: domki@pcd.pl  

3. Rezerwacja jest wiążąca w momencie wpłynięcia zadatku na konto 
lub wysłania na adres e-mail potwierdzenia wpłaty zadatku. 
Rezerwacje są przyjmowane wg. kolejności wpłat.  

4. Wysokość zadatku wnoszonego na poczet pobytu wynosi 30 % 

opłaty za cały okres, którego dotyczy rezerwacja, pozostała kwota 

musi być uiszczona w dniu przyjazdu osobie przekazującej klucze od 
domku lub przed przyjazdem - na konto bankowe. W niektórych 

przypadkach Właściciel ma prawo zażądać wpłaty całej kwoty przed 
przyjazdem. 

http://www.domki.pcd.pl/
mailto:domki@pcd.pl


5. Koszty ponoszone przez Najemcę w przypadku rezygnacji z 
najmu domu:  
- opłata manipulacyjna w kwocie 150 zł plus ewentualna różnica 

wynikająca z niższej stawki najmu za ten sam termin lub 

- 30% wartości (wpłacony zadatek) planowanego okresu najmu 
domku w przypadku braku najemcy obiektu w tym okresie  
Właściciel dołoży wszelkich starań mających na celu wynajęcie w 
tym okresie obiektu.  

6. Skrócenie przez Najemcę pobytu w domku nie upoważnia do żądania 
zwrotu wniesionej już opłaty.  

7. Wykwaterowanie z domku ponad czas wskazany w regulaminie 
wymaga uzgodnienia z osobą przekazująca domek.  

8. Wpłata zadatku lub zapłaty przez Najemcę oznacza, że 
akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.  

9. W dniu rozpoczęcia pobytu osoba przekazująca domek pobiera 

kaucję zwrotną w wysokości 500 zł. 
 
§ 3. Zasady użytkowania 
 

1. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ponadto, 
zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie 
przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, 
użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza 
będącymi na wyposażeniu domków, a także innych urządzeń 
mogących powodować zagrożenie pożarowe.  

2. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub 
dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych 
norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo 
do wypowiedzenia umowy Najemcy pobytu w Domku ze skutkiem 
natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu 
pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.  

3. Jeśli wskutek zakłócania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 
22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze 
zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji policji, Właściciel ma 
prawo do wypowiedzenia Najmu ze skutkiem natychmiastowym.  

4. O konieczności dokonania napraw w Domku przed przystąpieniem do 
użytkowania Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
Właściciela obiektu.  

5. W momencie przekazania przez Właściciela kluczy do domku stają 
się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.  

6. Za zgubienie klucza jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 
50 pln.  

7. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela 

obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw i zmian. O konieczności 

dokonania napraw Najemca zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować Właściciela obiektu lub osobę do tego upoważnioną. 



8. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w 
stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie 
umytych naczyń, sprzętów kuchennych, grilla. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie rażącego nieporządku, w tym pozostawienie 
odchodów przywiezionych zwierząt na terenie posesji. W przeciwnym 
przypadku Najemca dobrowolnie uiści opłatę za sprzątanie domku i 
posesji w wysokości 250 pln.  
Przed opuszczeniem domku osoba upoważniona sprawdzi czy 
domek jest pozostawiony w należytym stanie.  

9. Dokonane zniszczenia obciążają Gości najmowanego domku.  
10. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Najemcą nie 

obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.  
11. Drzewo do kominka płatne wg zużycia 12 zł/paczka. 
12. Pościel zawarta jest w cenie. Nie udostępniamy ręczników.  
13. Za zużytą energię elektryczną płaci Najemca wg obowiązujących 

stawek, cena 1kw/h wynosi 0,85 pln.  
14. Nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie 

Klienta. Klient dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć należycie 
swoje mienie.  

15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe 

niedogodności występujące u niezależnych dostawców 

spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, telewizji.  
16. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających 

z domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), 
należy się liczyć z dodatkową opłatą podaną w cenniku oraz 
jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 1000 pln.  

17. Zabroniona jest zamiana domków między Gośćmi, przesuwanie lub 
przenoszenie mebli, zamiana naczyń oraz innego wyposażenia 
domków.  

18. Do stałego pobytu na terenie upoważnieni są jedynie Goście; przy 
czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest 
wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a 
przebywające na terenie na zaproszenie Gości, zobowiązane są do 
opuszczenia terenu do godziny 22.00, a ich nocowanie bez zgody  
Właściciela obiektu lub osoby upoważnionej jest zabronione. Goście, 
którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym 
za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego  
Regulaminu.  

19. Goście oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub 
naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą 
być usunięte przez Właściciela z jego terenu, bez prawa do 
jakiegokolwiek odszkodowania.  

20. Zezwala się Gościom na parkowanie ich samochodów oraz innych 

pojazdów na terenie obiektu. Parking na terenie obiektu jest bezpłatny 

i niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za 



utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz 
pozostawionego w nich mienia.  

21. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego 
rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i 
urządzeń technicznych na terenie obiektu powstałe z jego winy lub 
winy odwiedzających.  

22. Nie prowadzimy recepcji 24-ro godzinnej. Przyjazd poza 
wyznaczonymi godzinami skutkuje dodatkowym kosztem wysokości 
100 zł wynikającym z powtórnego dojazdu osoby upoważnionej. Nie 
zwalnia to Najemcy od obowiązku powiadomienia osoby 
upoważnionej o tym fakcie.  

23. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia 
we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat 
udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.  

24. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje 
ubezpieczenia. Za doznane własne urazy, szkody i zniszczenia 
majątku oraz szkody spowodowane przez Najemcówi na zdrowiu i 
majątku trzeciej osoby w czasie całego rekreacyjnego pobytu, nie 
ponosimy odpowiedzialności.  

25. Najemca po przyjeździe, ale przed zakwaterowaniem się 
zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, 
kabiny prysznicowe, oraz pozostałe wyposażenie przynależne 
do obiektu.  

26. Brak uwag ze strony Najemcy co do takich uszkodzeń w ciągu 4 
godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń 
co do całego lokalu.  

27. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy 

w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie 

naprawy zniszczeń dokonane zostały na jego koszt. 

28. Najemca przyjmuje do wiadomości, że Właściciel nie odpowiada 
za szkody na osobie wynikłe z przyczyn niezależnych od 
Właściciela. 

 
§ 4. Dodatkowa uwaga 
 

Właściciel Domków nad jeziorem przeprasza za prawniczy ton 

niniejszego Regulaminu jednakże mały promil Gości wymaga jasnych  

zasad i norm prawnych podczas swojego pobytu w Domkach. 


