
Regulamin letniska Przystanek Staw 

 

I. Warunki rezerwacji i płatności  
1. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po otrzymaniu wpłaty zaliczki na poczet pobytu w 

wysokości 30% całkowitej wartości wynajmu.  
2. Płatność zaliczki powinna zostać zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Właściciela, z podaną datą rezerwacji w tytule przelewu.  
3. W przypadku braku wpłaty zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych od daty dokonania 

rezerwacji, rezerwacja zostanie anulowana.  
4. Dopłata pozostałej wartości wynajmu powinna zostać uiszczona przelewem przed 

przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu.  
5. W przypadku odwołania rezerwacji po dokonaniu wpłaty zaliczki, zaliczka nie podlega 

zwrotowi.  
 

II. Zakwaterowanie / wykwaterowanie i pobyt  
1. Domki w letnisku „Przystanek Staw” wynajmowane są na doby.  
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15 pierwszego dnia przyjazdu do godziny 10 dnia 

następnego. 
3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie w Domku następuje w obecności Właściciela lub osoby 

przez niego upoważnionej.  
4. Zabrania się użyczania domku osobom, które nie były w nim zakwaterowane. Gość 

zakwaterowany w domku nie może go przekazywać osobom trzecim.  
5. Przebywanie w domku większej liczby osób, niż zostało zakwaterowane, musi zostać 

poprzedzone zgodą Właściciela. Należy się wówczas liczyć z dodatkową opłatą uzgodnioną z 
Właścicielem. W przeciwnym wypadku osoby, które nie zostały zakwaterowane w domku 
zobowiązane są do jego opuszczenia do godz. 22.00.  

6. W domkach może być zakwaterowana określona, maksymalna ilość osób: - w Domku 
Rybaczówka może być zakwaterowane maksymalnie 6 osób - w Domku Nad Wodą mogą być 
zakwaterowane maksymalnie 4 osoby. 

7. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich w danym domku Goście. 
8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia 

przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy 
odwiedzających go osób. Każdorazowo powinien bezzwłocznie zgłosić szkodę Właścicielowi i 
zobowiązać się do jej pokrycia w ostatnim dniu pobytu.  

9. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Gości Domków, kwota za niewykorzystany okres 
nie jest zwracana.  

10. Przed wyjazdem, Goście zobowiązani są przekazać Domki w takim stanie, w jakim go zastali. 
Przedmioty stanowiące wyposażenie domku: koce, poduszki, meble powinny pozostać w 
domku.  

11. Goście przekazują klucze Właścicielowi w ostatnim dniu pobytu.  
12. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 8:00.  
13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty/rzeczy pozostawione bez 

opieki na terenie Letniska.  



14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u 
niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.  

15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w Domkach owady. Wypoczynek 
na wsi wiąże się z występowaniem różnych owadów, które mogą wejść do Domków.   
 

III. Pobyt z psem 
1. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych w Domkach i na terenie Letniska jest 

dozwolone. 
2. Zwierzęta przez cały okres pobytu powinny pozostawać pod pełną kontrolą ich właściciela 

oraz nie powinny zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych osób.  
3. Gdy zwierzę zabrudzi Domek – Ty, jako właściciel będziesz odpowiedzialny za posprzątanie 

po nim. Teren otaczający Letnisko służy Tobie jak i innym Gościom do wypoczynku, nie 
pozwól by Twój pupil urządził sobie z niego swoją toaletę – jako właściciel jesteś zobowiązany 
do posprzątania odchodów po swoim podopiecznym. W tym celu został umieszczony 
specjalny kosz na ich ekskrementy. 

4. Zabrania się wchodzenia psom na łóżka. Gdy zwierzę zabrudzi pościel właściciele zwierząt 
zostaną obciążeni dodatkową opłatą za pralnię lub rachunkiem za nowy komplet pościeli. 

5. Za wszelkie zanieczyszczenia Domków i terenu letniska oraz szkody wyrządzone przez 
zwierzęta odpowiada jego właściciel.  
   

IV. Miejsce parkingowe  
1. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu 

lub innym wskazanym przez Właściciela. Miejsca parkingowe są ogrodzone.  
2. Po każdorazowym wjeździe / wejściu bądź wyjeździe / wyjściu z miejsca parkingowego 

najemca jest zobowiązany do zamykania za sobą ogrodzenia.  
3. Za niezamknięte ogrodzenie i wtargnięcie zwierząt gospodarczych na teren parkingu, które 

mogą spowodować szkody odpowiada Wynajmujący.      
    

V. Bezpieczeństwo  
1. Wszyscy Goście powinni przestrzegać ogólnych przepisów przeciwpożarowych oraz BHP. 
2. Wszyscy Goście proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. 

Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada poszanowania dobra sąsiedzkich stosunków.  
3. Na terenie Letniska, zabrania się: 1) wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów 

wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu do domków; 2) rozpalania ogniska 
poza miejscem do tego przeznaczonym; 3) rozpalania grilla na tarasach domków . 

4. Budynki są drewniane, a to oznacza, że należy zachować szczególną ostrożność przy 
posługiwaniu się ogniem. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz 
palenia papierosów, świec, lampionów, kadzidełek, itp. 

5. Rodzice lub Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie 
skutki działań swoich dzieci. Zwracamy się z prośbą o wzmożoną troskę i opiekę nad dziećmi 
podczas zabawy na terenie Letniska.  

6. Na terenie posesji nie ma wyznaczonego miejsca do kąpieli. Każdy kąpie się na własną 
odpowiedzialność. Dzieci przebywają w wodzie bezwzględnie pod opieką dorosłych.  
   



V. Wędkowanie  

1. Dozwolone jest wędkowanie nad stawem metodą gruntową lub spławikową. 
2. Dopuszcza się zabieranie ryb w celach tylko konsumpcyjnych na miejscu w okresie pobytu i w 

rozsądnych ilościach. 
3. Zabrania się wędkowania metodą spinningową. 
4. Zabrania się stawiania siatek, bucy, kłompi itp.  
5. Zabrania się zabierania ryb o wadze powyżej 2 kg (tylko po opłacie 30 zł za kg).  
6. Praktykujemy zasadę ‘NO KILL’  

VI. Postanowienia ogólne  

1. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Właściciel.  
2. W przypadku skończenia się butli z gazem prosimy o kontakt z Właścicielem. Butla jest 

wymieniana przez i na koszt Właściciela. Tel.:739260113 - Barbara 


