Gospodarstwo agroturystyczne
Farma Zdrowia
Znamirowice 71
33-312 Tegoborze
POLSKA
Tel. +48.692 547 484

Regulamin Farmy Zdrowia
Gospodarz Farmy Zdrowia będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę
w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu
spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1.

Pokój wynajmowany jest na doby, koszt liczony jest za osobę

2.

Doba trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu

3.

Farma ma obowiązek zapewnić:
• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa.
• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
• profesjonalną i uprzejmą obsługę.
• wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa.
• a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.

4.

Na życzenie gościa Farma świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
•
•
•

udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
budzenie o wyznaczonej godzinie
przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu
gościa w hotelu.

5.

Farma nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez
Gościa w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie
postanowiły inaczej.

6.

Gość powinien zawiadomić Gospodarza Farmy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.

7.

Odpowiedzialność Farmy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych,
kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona,
jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu w recepcji a recepcja jej przyjęła.

8.

Farma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego
pojazdu należącego do gościa.

9.

Gość Farmy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy
lub z winy odwiedzających go osób.

e-mail: office@farmazdrowia.info.pl
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10.

Przy każdorazowym opuszczaniu Farmy, gość Farmy jest obowiązany do pozostawienia kluczy
od drzwi pomieszczenia mieszkalnego w recepcji . Gość Farmy jest obowiązany do zwrotu
kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem kluczy. w wysokości 100 pln

11.

Gość Farmy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za
który uiścił należną za pobyt opłatę.

12.

Przebywanie Gości nie mieszkających na terenie Farmy łączy sie z kosztem 30pln za osobę

13.

Na Farmie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

14.

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych nie
wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub
gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń , mogących wytworzyć zagrożenie
pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek , palników gazowych i innych.

15.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju
hotelowym będą odesłane na adres i koszt odbiorcy wskazany przez gościa. W przypadku nie
otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
Regulamin ważny od dnia kwietnia 2012r. do odwołania
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