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Regulamin Pobytu Przystanek Rydzówka 

 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin obowiązuje od 01.06.2020 do odwołania. 
2. Goście przebywający w obiekcie proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i 

kulturalnego wypoczynku. 
3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano. 

4. Obiekt wynajmowany jest tylko w systemie dobowym, doba zaczyna się od godz. 
16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. 

5. Przed wyjazdem  należy posprzątać obiekt (pozmywać naczynia), teren wokół oraz 
wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci, opróżnić grilla. 

6. Przy opuszczaniu obiektu należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych oraz 
zamknięciu drzwi i okien. 

7. Obiekt jest przekazywany Najemcy w użytkowanie i odbierany przy wyjeździe przez 
Wynajmującego lub osobę upoważnioną. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny 
wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru obiektu. 

8. Z obiektu mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 8 osób w 

jednym domku). 

9. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących obiekt i nie  

zgłoszonych podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę najmu bez 

konieczności zwrotu opłaty. 

10. Najemca nie może przekazywać obiektu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął 
okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 

11. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 
12. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź braki w 

wyposażeniu obiektu. 
13. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek 

powstałych podczas użytkowania obiektu.   
14. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na 

wyposażeniu obiektu bez wcześniejszej konsultacji z Wynajmującym. 
15. Wynajmujący nie odpowiada za wartościowe przedmioty i pieniądze pozostawione w 

obiekcie. Prosimy o zachowanie ostrożności. 
16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony 

dostawców wody czy prądu. 
17. W przypadku przerwy w dostawie wody czy prądu Wynajmujący podejmie 

niezwłoczną interwencję u ich dostawcy. 
18. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i leczenia ewentualnych urazów. 

Goście przebywający na terenie powinni zawrzeć ubezpieczenie we własnym 
zakresie. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi  
odpowiedzialności. 
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19. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na 
to, że obiekt jest drewniany prosimy o  rozpalanie grilla z dala od obiektu, poza jego 
zadaszoną częścią. 

20. Możliwość palenia ogniska tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i w miejscu 
wyznaczonym. 

21. Obiekt znajduje się na skraju lasu, w przypadku ograniczeń związanych z sezonową 
suszą Wynajmujący zabrania palenia ogniska na terenie i w pobliżu obiektu. 

22. Z uwagi na zagrożenie pożarowe obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych 
gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem obiektu. Obowiązuje również 
bezwzględny zakaz wnoszenia na teren obiektu materiałów wybuchowych                    
i łatwopalnych. 

23. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach  
(szkło, plastik, papier, BIO, zmieszane.).  

24. Za zgubienie klucza do obiektu naliczamy opłatę 100 zł za 1 sztukę. 
25. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej (interwencja Policji) możliwe jest 

natychmiastowe wypowiedzenie umowy przez Wynajmującego bez zwrotu opłaty 
za pobyt. Koszt interwencji Policji zawsze obciąża Najemcę. 

26. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia 
zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W 
przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd 
Rejonowy w Giżycku. 

27. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu 
pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania przez Najemcę Regulaminu Pobytu 
Przystanek Rydzówka. 

28. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie 
pobytu. 

29. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za 
wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad 
dziećmi. Korzystanie z mini placu zabaw przez dzieci powinno się odbywać zawsze 
pod opieką osoby dorosłej, która ponosi odpowiedzialność za bezpieczne 
korzystanie z urządzeń. 

30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Usługach Turystycznych. 

 

Zasady rezerwacji, warunki płatności: 

1. Warunkiem wstępnej rezerwacji jest potwierdzenie terminu pobytu mailem. 
2. Warunkiem ostatecznego potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 

40% wartości pobytu w terminie max 2 dni od daty wstępnej rezerwacji. 
3. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i Regulaminu 

Pobytu Przystanek Rydzówka. 
4. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie dłuższym niż 30 dni do daty 

przyjazdu zadatek jest zwracany w całości. 
5. W przypadku anulowania rezerwacji z terminie 30 dni lub krótszym do daty przyjazdu 

zadatek nie jest zwracany. 
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6. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Wynajmującego, płatność za 
niewykorzystany czas nie jest zwracana. 

7. Cena pobytu zawiera: opłatę za wodę, prąd, parking , pościel, ręczniki (bez ręczników 
plażowych). 

8. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy zawsze uzgadniać z Wynajmującym. 
9. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i 

spokoju na terenie obiektu. (Regulamin pobytu ze zwierzętami) 

 
Regulamin pobytu ze zwierzętami: 

1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę. 
2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami. 
3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją. 
4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz obiektu i na 

terenie posesji. 
5. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel. 

Wynajmujący: 
 
Green Anna Wróblewska 
ul. Legionów 104 A/6 
81-472 Gdynia 
przystanekrydzowka@gmail.com 
tel. + 48 787 657 197 
 
Najemca: 
 
Imię i nazwisko 
Adres zamieszkania 
Adres email 
Numer telefonu 
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