
REGULAMIN „DOM TRZECH BRACI”

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i
bezpieczeństwa naszych Gości.

REZERWACJA:

Rezerwacji należy dokonać: drogą mailową kontakt@domtrzechbraci.pl lub 
telefonicznie pod nr 602 438 551.

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości min. 30% 
kosztów pobytu w ciągu 3 dni od daty przyjęcia wstępnej rezerwacji. Pozostałą częś

 kwoty za pobyt należy  uiścić gotówką bezpośrednio przy meldunku w dniu 
przyjazdu. W tytule wpłaty należy wpisać imię, nazwisko oraz termin pobytu. Wpłata 
zadatku za pobyt oznacza, że Gość zapoznał się i akceptuje wykupioną ofertę oraz 
obowiązujące warunki rezerwacji i rezygnacji.

W przypadku rezygnacji przed upływem 15 dni przed rozpoczęciem pobytu oznacza 
zwrot 50% wpłaconego zadatku. Rezygnacja poniżej 15 dni przed rozpoczęciem 
pobytu oznacza, że zadatek nie podlega zwrotowi. Uwaga: celem uniknięcia 
nieporozumień ustala się, że wymienione wyżej terminy dotyczą dat wpływu do nas 
kwot i/lub powiadomień o rezygnacji. Rezygnacja powinna zostać wysłana w formie 
pisemnej poprzez e-mail. Jeśli zdecydują się Państwo na przerwanie pobytu 
wcześniej, nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi
za niewykorzystany okres. Zadatek zwracany jest w całości tylko w przypadku, gdy 
nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

Dane do przelewu:

Waldemar Kulikowski

Ul. Sikorki 1, 62-080 Lusowo

Nr konta Alior Bank: 13 2490 0005 0000 4000 1008 6255

1. W całym domu obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

2. Cisza nocna na zewnątrz obiektu obowiązuje w godz. od  22.00 do 07.00

3.  Nie wyrażamy zgody na urządzanie imprez (wieczory panieńskie,  kawalerskie,
imprezy integracyjne, itd.)

4.  Bieżące  sprzątanie  i  odśnieżanie  pozostaje  w  zakresie  naszych  gości,  dom
wyposażony jest w odkurzacz i odpowiednie akcesoria do sprzątania. 

5. Prosimy o utrzymywanie domu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności
pozostawienie  umytych  naczyń,  wyrzucenia  worków  z  resztkami  jedzenia  do
pojemnika umieszczonego na zewnątrz

6. W innym przypadku koszty sprzątania wyniosą 200 zł i zostaną potrącone z kaucji.
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7. Parkowanie pojazdów dozwolone jest na podjeździe oraz przygotowanym do tego
celu parkingu (kostka). 

8. W okresie zimowym dojazd do domu może być utrudniony, zalecane łańcuchy do
opon.

9.  W  przypadku  zgubienia  klucza  zostanie  potrącona  z  kaucji  kwota  200  zł  na
wymianę zamku. 

10.  W  przypadku  uszkodzenia  lub  zniszczenia  elementów  domu  lub  jego
wyposażenia w zakresie przekraczającym normalne, rutynowe użycie i nie będące
wynikiem  niezależnej  od  Wynajmującego  awarii,  Najemca  potrąci  z  kaucji  kwotę
niezbędną do dokonania naprawy lub stanowiącą równowartość rzeczy całkowicie
uszkodzonej  lub  nie  nadającej  się  do  naprawy.  Jeśli  wysokość  kaucji  nie  jest
wystarczająca do pokrycia szkód, Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego
uzupełnienia brakującej kwoty. 

11. Kwota kaucji przepada w całości w następujących przypadkach: 
- stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia, 
- w przypadku wywołania interwencji Policji lub Straży Pożarnej, 
- w przypadku stwierdzenia, że ilość osób korzystających z domu jest większa niż
liczba zadeklarowana i opłacona. 
- w przypadku stwierdzenia obecności zwierząt w domu.

12. W domu znajduje się kominek z otwartym paleniskiem.  Należy zawsze używać
kominka  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Zabronione  jest  pozostawienie  kominka  bez
nadzoru. Prosimy o nie rozpalanie pieca kaflowego oraz kozy w pokoju bilardowym

13.  Zabrania  się  rozpalania  grilla  na  tarasie  i  balkonie.  W  przypadku  używania
ogniska prosimy po ukończeniu o zalanie go wodą.

14.  Nie  ponosimy odpowiedzialności  w  przypadku  utraty  lub  uszkodzenia  mienia
gości.

15. W przypadku opuszczania domu prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających
prąd elektryczny (oświetlenie, projektor) oraz zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.

16.  Domek  wyposażony  jest  w  centralne  ogrzewanie  olejowe.  W  celu  zmiany
temperatury w pokojach istnieje możliwość regulacji  na termostatach w każdym z
pokojów.

17.  Goście proszeni są o nie chodzenie po domu w butach, a w szczególności w
butach na wysokim obcasie oraz butach narciarskich.

18. Gospodarze domu nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności
występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu
oraz  telewizji. Prędkość internetu jest ograniczona, nie zaleca się używania Internetu
do oglądania filmów.

19. Gospodarze zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia



usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i zachowujących się
agresywnie, a także w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości,
bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

Dziękujemy  za  przestrzeganie  wyżej  wymienionych  zaleceń.  Mamy  nadzieję,  że
będziecie  Państwo  zadowoleni  z  pobytu  w  naszym  domu.  Życzymy  miłego
wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Domu „U Trzech Braci”

Kontakt  z  gospodarzem  domu:  Waldemar  Kulikowski,  e-mail:
kontakt@domtrzechbraci.pl tel. 602-438-551

Kontakt z opiekunem domu: P. Jola , tel. 504-093-782 lub stacjonarny (74)-814-86-
22
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