
Regulamin Domu „Sowie Klimaty”    2023                                                         1 
 

Witajcie w Domu Sowie Klimaty! Aby wszyscy wypoczywali w dobrym klimacie, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad 

regulaminu i pozostawienie domu w takim stanie, w jakim go zastaliście – czyli w porządku :). 

 

I.REZERWACJA, PŁATNOŚCI, KAUCJA 

1. Dokonując rezerwacji, akceptujecie zasady regulaminu obowiązujące w Domu Sowie Klimaty i wyrażacie zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji.  

2. Wynajem dotyczy całego Domu Sowie Klimaty dla maksymalnie 9 osób wliczając w to dzieci. Na Wasze życzenie 

udostępnimy dodatkowo 2 łóżeczka turystyczne dla niemowlaków. 

3. Przykro nam, ale nie przyjmujemy zwierząt. W domu Sowie Klimaty oraz na terenie całej posesji obowiązuje całkowity zakaz 

przebywania zwierząt. 

4. Gwarantujemy rezerwację po zapłaceniu 20% zadatku. Rezerwację potwierdzimy mailowo po otrzymaniu dowodu wpłaty 

na adres e-mail: sowieklimaty@gmail.com lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym o numerze 

04194010763207688000000000. W tytule przelewu wpiszcie: swoje imię i nazwisko, numer telefonu i datę pobytu. Kontakt 

w sprawie rezerwacji: Agnieszka Frąckowiak tel. 609 148 937. 

5. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn zależnych od Gości, zadatek nie podlega zwrotowi. 

6. Pozostałą opłatę za pobyt należy uregulować przelewem dzień przed przyjazdem – tak aby pieniądze były na koncie w dniu 

zameldowania. 

7. Jeżeli chcecie otrzymać fakturę, proszę zgłoście to nam w momencie dokonywania rezerwacji. 

8. Kaucja stanowi zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód i bałaganu poczynionych podczas pobytu. Zwracana jest 

podczas wyjazdu, pod warunkiem, że przekażecie nam posprzątany dom, a stan techniczny wszystkich przedmiotów 

stanowiących wyposażenie Domu Sowie Klimaty, jak i samego budynku oraz infrastruktury do niego należącej, będzie nie 

gorszy, niż przy przekazaniu Wam kluczy do obiektu. Kaucja w okresie sylwestra oraz przy zwiększonej grupie osób wynosi 

1000 zł.  Jeżeli ewentualne straty przekroczą wysokość kaucji, to będą dochodzone na drodze prawnej. 

9. Jeżeli nie możemy się spotkać z Wami na odebranie lub oddanie domu, to klucze zostawimy w sejfie. W takim wypadku 

kaucja musi zostać uregulowana przelewem, a zameldowanie następuje zdalnie (poprzez podesłanie na maila podpisanej 

umowy z danymi). Zwrot kaucji następuje przelewem na konto bankowe. 

10. Prosimy, abyście wyjeżdżając przekazali nam Dom Sowie Klimaty w stanie zastanym, co oznacza m.in. - umycie naczyń i 

sprzętów kuchennych, opróżnienie lodówki i pozostawienie jej w czystości, odkurzenie podłóg, wyniesienie śmieci, 

pozostawienie otoczenia i infrastruktury domu w zastanym stanie. Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania 

skutkuje zatrzymaniem kaucji przez Wynajmującego. 

 

II. POBYT I ZAKWATEROWANIE 

1. Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd). Zakwaterowanie odbywa się od godz. 16.00 

do 19.00. Inne godziny zameldowania i wymeldowania ustalane są indywidualnie, zawsze na korzyść naszych Gości. 

Zakwaterowania dokonujemy na podstawie dowodu osobistego lub paszportu jednego z Gości. 

2. Prosimy, abyście poinformowali nas o planowanej (orientacyjnej) godzinie przyjazdu najpóźniej na 1. dzień przed 

przyjazdem. 

3. W przypadku skrócenia okresu Waszego pobytu, niestety, nie będziemy mogli oddać Wam kwoty za niewykorzystane dni. 

4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domu Sowie Klimaty w naszej obecności, chyba że ustalimy inaczej. 

5. Nie możecie użyczać albo oddawać Domu Sowie Klimaty w podnajem innym osobom. 

6. Większa liczba osób niż 9 może przebywać w Domu Sowie Klimaty i na terenie posesji wyłącznie za naszą zgodą. Jeżeli 

odwiedzają Was znajomi, to także nie akceptujemy ich zwierząt – ani w domu, ani w ogrodzie. 

7. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domu Sowie Klimaty (bez naszej zgody), 

zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego przerwania wynajmu bez konieczności zwrotu wcześniejszej opłaty. 

8. Prosimy, abyście po przyjeździe sprawdzili wyposażenie i urządzenia znajdujące się w Domu Sowie Klimaty. Uwagi i 

zastrzeżenia należy nam zgłosić do 2 godzin po otrzymaniu kluczy.  

9. Ponosicie odpowiedzialność za szkody poczynione przez osoby trzecie przebywające w Domu Sowie Klimaty pod Waszą 

opieką (np. dzieci) lub za Waszą zgodą (np. znajomi). 

10. Dla Waszego bezpieczeństwa jesteście zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Zabrania się palenia świeczek, kadzidełek itp. w domu i na tarasie. 

11. W Domu Sowie Klimaty, w widocznym miejscu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia 

oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Straż Pożarną i nas.  
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12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domu Sowie Klimaty nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń 

zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć 

zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych (nie dotyczy ładowarek do telefonów i 

zasilaczy komputerowych). Zabrania się wnoszenia do Domu Sowie Klimaty łatwopalnych materiałów, materiałów 

wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. 

13. Do palenia w kominku oraz ognisku prosimy używać wyłącznie udostępnionego przez nas drewna. Inne drewno 

przeznaczone jest do palenia w ognisku i inne do palenia w kominku. Dla Waszego bezpieczeństwa prosimy o zachowanie 

szczególnej ostrożności w obchodzeniu się z ogniem. Chętnie nauczymy Was palenia w kominku i rozpalania ogniska. 

14. Prosimy nie suszyć mokrych rzeczy na grzejnikach w salonie i pokojach. Do tego celu służą grzejniki w łazienkach, które 

są dostosowane do takich potrzeb. 

15. W przypadku wystąpienia usterek technicznych prosimy jak najszybciej nas poinformować. Umożliwi nam to odpowiednie 

działanie. Prosimy nie dokonywać jakichkolwiek napraw lub zmian w Domu Sowie Klimaty bez ustalenia tego z nami. 

16. Nie ponosimy odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. 

czasowym brakiem prądu, wody. 

17. Prosimy o używanie obuwia zmiennego wewnątrz domu. Prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu górskim, butach 

narciarskich, snowboardowych lub innych, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i 

podłogi. 

18. Opuszczając Dom Sowie Klimaty, proszę sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. Za rzeczy pozostawione w domu i na terenie 

posesji nie ponosimy odpowiedzialności. 

19. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Parking jest niestrzeżony. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów lub innych sprzętów (np. rowerów, nart, sanek) należących do 

Gości. 

20. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-8:00. W przypadku nieprzestrzegania ciszy nocnej i 

wezwania policji przez sąsiadów, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia Gościom pobytu w Domu Sowie Klimaty i 

nie jesteśmy wówczas zobowiązani do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Wierzymy, że sami chcecie 

wypoczywać w ciszy oraz spokoju i taka sytuacja nie będzie miała nigdy miejsca. Koszty ewentualnych mandatów ponoszą 

Goście. Dom znajduje się na odludziu, ale mamy sąsiadów i dbamy o ich komfort wypoczynku, także w trakcie dnia. 

21. Nie wyrażamy zgody na organizację głośnych imprez (wieczorów kawalerskich, panieńskich, spotkań firmowych itp.) 

22. W Domu i na terenie całej posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, innych używek oraz 

papierosów elektronicznych. Jeżeli ktoś bardzo musi zapalić, to proszę o wyjście poza teren posesji i wrzucanie 

niedopałków do szklanego pojemnika, który od nas otrzymacie. 

23. Prosimy o segregację śmieci do wyznaczonych i opisanych pojemników. 

24. W okresie zimowym dla Waszego bezpieczeństwa prosimy o regularne usuwanie sopli lodowych i spadających z dachu 

warstw śniegu (zapewniamy sprzęt) oraz posypywanie posesji żwirkiem lub piaskiem antypoślizgowym.  

 

III. UBEZPIECZENIE 

 

1. Cena pobytu w Domu Sowie Klimaty nie obejmuje Waszego ubezpieczenia. Za doznane w domu Sowie Klimaty i na terenie 

całej posesji urazy dzieci i osób dorosłych, szkody i zniszczenie majątku (w tym także szkody spowodowane na zdrowiu i 

majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży, rzeczy osobistych, samochodów, nie ponosimy żadnej 

odpowiedzialności. 

Dziękujemy za lekturę i życzymy udanego pobytu!  

Odpowiedzi na wszystkie pytania: Agnieszka Frąckowiak sowieklimaty@gmail.com, tel. 609 148 937. 
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