
Regulamin domku letniskowego ROBERTO,  ul. Sosnowa 3, Rowy 

 

Miło nam będzie gościć Państwa w naszym domku letniskowym. Będziemy 

wdzięczni za zapoznanie się z  zasadami  zawartymi  w niniejszym regulaminie. 

 

 Rezerwacja – pisemna, e-mailowa lub telefoniczna nabiera ważności dopiero 

w chwili wpłacenia zaliczki, w wysokości 30 % przewidywanych kosztów 

pobytu.  

DANE I NR KONTA DO WPŁAT: 

P.P.U.H „ SZPITALAK” Przemysław Szpitalak 

ul. Piastowska 8a, 47-303 Krapkowice 

     Wpłaty w PLN : nr rachunku bankowego  

     90 1050 1487 1000 0091 39 21 04 97 (ING Bank Śląski S.A.) 

     Wpłaty w EURO : nr rachunku bankowego 

     BIC (SWIFT):INGBPLPW: PL44 1050 1487 1000 0091 3921 0646 

 

  Pozostała część kwoty za pobyt jest pobierana z góry w dniu przyjazdu za 

określoną ilość noclegów. 

 W przypadku rezygnacji z pobytu w zarezerwowanym przez Państwa terminie 

z przyczyn niezależnych od właścicieli domku, zaliczka nie podlega zwrotowi. 

 W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym 

wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani 

obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres. 

  Przy rezerwacji prosimy o uzgodnienie z właścicielem możliwość pobytu 

zwierząt. 

 DOBA NOCLEGOWA rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy o godz. 10.00 w 

dniu wyjazdu. 

 We wszystkich  pomieszczeniach domku letniskowego obowiązuje zakaz 

palenia. Palenie nie jest wzbronione w ogrodzie i na tarasie dolnym.  

 Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w 

pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących 



wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz 

komputerowych. 

 Gość domku ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju 

uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń 

technicznych domku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających. 

 Po godzinie 22.00 do godz. 6.00 prosimy o nie zakłócanie spokoju turystom z 

sąsiednich domków. 

 Domek jest wynajęty na określoną liczbę osób ustaloną osobiście z 

właścicielem. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób musi być 

poprzedzone zgodą właściciela. 

 Powstające w trakcie sezonu awarie sprzętu AGD, RTV i inne usterki 

postaramy się naprawić w możliwie najszybszym terminie . Jeżeli zdarzy się, 

że sprzęt ADG lub RTV ulegnie trwałemu  uszkodzeniu, a wymiana na nowy 

będzie zbyt kosztowna dla właściciela, zastrzegamy sobie prawo usunięcia 

takiego sprzętu z wyposażenia domku bez jakichkolwiek roszczeń 

finansowych ze strony osób wynajmujących domek letniskowy.  

 Dokonanie rezerwacji  jest równoznaczne z zapoznaniem się i  akceptacją 

regulaminu obowiązującego w domku letniskowym ROBERTO, ul . Sosnowa 3, 

Rowy. 

 

                                                              

                                                                    Życzymy  miłego  pobytu. 

 

 


