Zasady domowe Zakwaterowanie w Parku Rękodzielniczym
Poniższe zasady domowe mają na celu zapewnienie pomocy, w której opisujemy, w jaki
sposób zamierzamy postępować z pomieszczeniami i inwentaryzacją. Dla naszej ulgi
wymieniliśmy również kilka zasad, które mamy nadzieję, że zostaną zrozumiane. Poprzez
właściwe postępowanie z pokojami pomagacie nam Państwo również na przyszłość, aby
zapewnić Państwu piękny pokój.

Najważniejsze jest powiedziane w jednym zdaniu:
Prosimy, aby wszyscy goście zachowali się w taki sposób, aby inni goście i sąsiedzi nie
przeszkadzali.
- Od godziny 22.00 zegar ma być przechowywany we wszystkich pokojach.
- Proszę być cicho na korytarzach i klatkach schodowych.
- Pijani goście mogą zostać wydaleni z domu.
- Ze względów bezpieczeństwa na klatce schodowej i w mieszkaniu obowiązuje
całkowity zakaz palenia tytoniu, palenia tytoniu i zapalania świec. Wskazujemy na
to, że koszty mogą zostać poniesione w przypadku naruszenia.
- Możesz używać dowolnych mebli w swoim pokoju lub należących do niego. Proszę
być ostrożnym z wszystkimi meblami i inwentaryzacją. Zobowiązujesz się traktować
pokój z należytą starannością i dopilnować, aby inni pasażerowie również
przestrzegali tych zasad.

Palenie:
- W całym obiekcie obowiązuje zakaz używania otwartych ognia i świec.
- Palenie

tytoniu jest zabronione we wszystkich korytarzach i
pokojach bez wyjątku.

- W przypadku stwierdzenia, że palenie tytoniu miało miejsce w pokojach, pobierana
jest dodatkowa opłata za sprzątanie w wysokości 200,00 EUR w celu neutralizacji
zapachów.
- Manipulacja lub demontaż czujki dymu oznacza, że ta czujka dymu zostanie
zastąpiona kwotą ryczałtową w wysokości 100,00 euro.
- Uszkodzenia, takie jak ślady poparzeń i dziury w meblach lub na meblach, podłodze,
pościeli itp.
- W związku z tym, będziemy musieli wystawić Państwu fakturę za to według wartości
odtworzeniowej. Nie jest to w żaden sposób wliczone w cenę wynajmu.
- Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia wyższych odszkodowań, jeśli, na przykład,
zostaniemy obciążeni kosztami misji straży pożarnej lub jeśli pożar spowodowany
nielegalnym paleniem spowodował szkody w naszym mieniu.

Alkohol, narkotyki i broń
- Zwiększone spożycie alkoholu i wnoszenie narkotyków i wszelkiego rodzaju broni
prowadzi do natychmiastowego zakazu dotyczącego domów i własności. W każdym
przypadku właściwe organy zostaną niezwłocznie powiadomione.

sala
- Prosimy o zwrócenie uwagi na pozostałych gości i unikanie wszelkiego rodzaju
hałasów i zakłóceń, zwłaszcza od godziny 22.00.
- Uprzejmie prosimy o niezwłoczne powiadomienie wynajmującego o wszelkich
skargach w pokoju lub niedogodnościach spowodowanych przez personel
sprzątający.
- Goście nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian w pokojach lub ich
wyposażeniu. W szczególności, przenoszenie mebli jest generalnie zabronione.
- Nasze pokoje sprzątane są w każdy piątek lub poniedziałek, w przypadku dłuższego
pobytu sprzątanie odbywa się w czwartek.
- Ze względów technicznych do toalety nie wolno wyrzucać żadnych produktów
higienicznych ani resztek żywności.

Cenne przedmioty
- Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów wartościowych
(w szczególności biżuterii i gotówki). Również przechowywanie szafy, instrumentu
muzycznego, i tym podobne są jedynymi obowiązkami gościa.

Drogi ewakuacyjne / wyjścia awaryjne
- W przypadku pożaru nie wolno już wchodzić do pomieszczeń.
- Pokój musi być opuszczony w najszybszy możliwy sposób.

Hodowla zwierząt
- Zabronione jest zabieranie ze sobą zwierząt. Miejsca parkingowe
- W przypadku udostępnienia miejsca parkingowego dla gości, nie stanowi to umowy
o opiekę. Wynajmujący nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie zaparkowanych
pojazdów i ich zawartości na terenie posesji Wynajmującego.

Wyjazd
- Prosimy naszych gości o opuszczenie pokoju do godziny 9.00 rano w dniu wyjazdu.
Zwracamy uwagę, że w przypadku późniejszego wyjazdu mogą powstać dodatkowe
koszty.
- W dniu wyjazdu prosimy o zajęcie się śmieciami, które leżą w puszce na śmieci, a nie
w naszym lokalu.
- Wychodząc z pomieszczeń: Proszę zgasić światło i zamknąć drzwi. Zostaw klucz w
środku, chyba że uzgodniono inaczej.

Numer alarmowy: 0385/3430056

