REGULAMIN WYNAJĘCIA CHATY BIESIADNEJ
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Korzystanie z chat biesiadnych możliwe jest po wcześniejszej potwierdzonej przez Właściciela
rezerwacji: mailowej lub telefonicznej i po wpłacie ustalonej zaliczki, w terminie 3 dni od wstępnej
rezerwacji. W przypadku braku wpłaty, termin może zostać przekazany innym zainteresowanym.
W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 1 miesiąc przed datą wydarzenia zaliczka
nie podlega zwrotowi.
Wynajmujący może być osoba pełnoletnia, która okazała dokument potwierdzający tożsamość
i podpisała niniejszy regulamin wynajmu, zwana dalej Najemcą.
Za bezpieczeństwo uczestników imprezy odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie Najemca.
Opłata za wynajem chaty uiszczana jest przez Najemcę z góry, przed rozpoczęciem imprezy.
Parkowanie aut odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym, przy wjeździe na teren gospodarstwa.
W wyjątkowych sytuacjach właściciel może wyrazić zgodę na dowiezienie sprzętu lub towaru bliżej
chaty, jednak natychmiast po rozładunku należy odstawić pojazd na parking. Należy zachować
szczególną ostrożność przy poruszaniu się autem po gospodarstwie (na terenie znajdują się dzieci
i zwierzęta). Za auto parkowane poza terenem wyznaczonym i/lub wbrew ustaleniom będzie
naliczana dodatkowa opłata: 50 zł/za każdą rozpoczętą godzinę. Parking na terenie jest ogrodzony
ale niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i/
lub mienia w nich pozostawionego.
Zabrania się używania na terenie Gospodarstwa własnego sprzętu nagłaśniającego.
Ponieważ Hańczówka znajduje się w strefie ciszy obszaru Natura 2000 prosimy o stosowne zachowanie
się względem otaczającej przyrody i pozostałych gości oraz mieszkańców (zwłaszcza unikanie hałasu).
Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 8:00 dnia następnego.
Teren chaty należy opuścić najpóźniej do godziny 10:00 dnia następnego (dotyczy imprez wieczornych).
Należy teren zostawić w należytym porządku i w stanie niepogorszonym w odniesieniu do stanu
zastanego.
Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu chaty
z chwilą udostępnienia obiektu. Wszelkie usterki techniczne powinny być natychmiast zgłaszane
Właścicielowi. Najemca chaty ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego
rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń chaty powstałe z winy
swojej lub swoich gości. Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami imprezy.
Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu należy do
Najemcy. Po zakończeniu imprezy należy wygasić ognisko i nie pozostawiać ognia bez opieki podczas
imprezy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości
Najemcę.
Właściciel nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wypoczynku w Hańczówce.
Obowiązek zabezpieczenia przedmiotów przed kradzieżą spoczywa na Najemcy.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak dostaw wody lub spadek jej ciśnienia
oraz dostaw prądu spowodowany niezależnymi problemami technicznymi.
Właściciel prowadzi segregację śmieci, Najemca jest więc zobowiązany do segregacji odpadków
powstałych podczas pobytu na terenie gospodarstwa.
Ze względu na trudność w usunięciu confetti z murawy, prosimy o nie używanie tego typu i podobnych
akcesoriów.
O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Właściciel.
W momencie wynajmu chaty każdy gość akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
Najemca ma obowiązek dbania o porządek w czasie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu.
Przyniesiony przez siebie alkohol można spożywać wyłącznie na terenie wynajętej chaty.
Osoby naruszające wskazania niniejszego Regulaminu, ogólnie przyjęte normy społeczne
i/lub powrzechnie obowiązujące przepisy prawa, administrator obiektu ma prawo usunąć z terenu
Gospodarstwa - bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

