
 

Regulamin pobytu w Niemczukówce. 
 
1. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację zasad pobytu w Niemczukówce.  

2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie/mailowo.  

3. Każda rezerwacja potwierdzona jest przez nas mailowo. W przesłanej informacji Gość otrzyma wszystkie 

dane do dokonania wpłaty zadatku.  

4. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 50% kosztów pobytu do kilku dni 

roboczych po dokonaniu wstępnej rezerwacji, pozostała kwota płatana jest do 7dni przed dniem 

zameldowania.  

5. Przy rezerwacjach na 1 dobę noclegową pobieramy zadatek w wysokości 100% kosztów pobytu.  

6. Niepojawienie się Gościa do godz. 8:00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień), jest równoznaczne z 

rezygnacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.  

7. W przypadku rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku przyjazdu w terminie 

późniejszym lub wyjazdu w terminie wcześniejszym niż zarezerwowana data, rezerwacja podlega pełnej 

opłacie.  

8. Goście korzystają z placu zabaw, grilla i ogniska na własną odpowiedzialność. Dzieci z placu mogą 

korzystać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za 

korzystanie z urządzeń i wynikłe z tego skutki i/lub urazy.  

9. Doba noclegowa w Niemczukówce zaczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu(zameldowania) a 

kończy o 10.00 w dniu wyjazdu(wymeldowania).  

11. W dniu wyjazdu prosimy o udostępnienie pokoju do sprzątania dla kolejnych Gości do godz. 10:00.  

12. Ze względu na brak możliwości przechowywania przedmiotów wartościowych prosimy o 

niepozostawianie ich w pokojach i informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za ich zniszczenie lub 

zaginięcie.  

13. Godziny zameldowania: 16.00-22.00.  

W razie późniejszych przyjazdów prosimy o kontakt telefoniczny. 

Po godzinie 22.00 zameldowanie odbywa się bez udziału personelu, klucz do pokoju będzie znajdował 

się w skrytce. Jest to metoda bezpłatna. 

Zameldowanie po 22.00 z udziałem personelu jest na życzenie i dodatkowo płatne 50zł. 

14 We wszystkich pomieszczeniach na terenie Niemczukówki obowiązuje zakaz palenia. Za złamanie tego 

zakazu Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500zł. 

15. Psy kochamy, ale ze względu na komfort wszystkich Gości przyjmujemy je tylko w Apartamencie 

Rodzinnym w Niemczukówce 1. Prosimy o nie pozostawianie zwierząt samych w pokojach, dbanie aby nie 

zakłócały pobytu innych Gości oraz sprzątanie po swoich pupilach. Dopłata to 30zł/doba za psa. Pobyt z 

psem należy zgłosić w chwili dokonywania rezerwacji. 

16. Goście odpowiadają za spowodowane szkody i zniszczenia.  

17. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. od 22:00 do 6:00.  

18. Parking na terenie posesji Jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy 

pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.  

18. W Niemczukówce możemy odmówić dalszej gościny osobie, która narusza w rażący sposób zasady 

pobytu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń właściciela, w 

szczególności zapłaty za cały zarezerwowany pobyt, poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie 

budynku Niemczukówki.  

 

Życzymy miłego pobytu. 

Niemczukówka 


