
REGULAMIN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO    

„AGRO-TRACZYK” 

1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku na rachunek bankowy podany na 

stronie internetowej w wysokości ustalonej podczas rozmowy z właścicielami obiektu. 

1a. W momencie wpłynięcia kwoty zadatku na rachunek bankowy rezerwacja uznana jest za                                        

potwierdzoną. 

2. Pozostałą część kwoty stanowiącej opłatę za pobyt goście regulują w dniu przyjazdu „z góry”. 

3. Rezygnacja z pobytu nie stanowi podstawy do zwrotu zadatku. Gościom nie zostaje zwrócona 

kwota stanowiąca różnicę w cenie, która spowodowana jest skróceniem pobytu, późniejszym 

przyjazdem lub rezygnacją z pobytu. 

4. Zarezerwowane pokoje i domki holenderskie są do dyspozycji gości od godz. 14:00 w dniu 

przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu. 

5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 7:00. 

6. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze oraz jakiekolwiek rzeczy pozostawione 

na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Agro-Traczyk”. 

6a.  Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia pojazdów 

pozostawionych na parkingu. 

7. Na terenie posesji znajduje się niestrzeżony parking, który nie podlega dodatkowej opłacie. 

8. Zabrania się wprowadzania na teren gospodarstwa osób trzecich, niebędących gośćmi 

gospodarstwa agroturystycznego „Agro-Traczyk”, bez wcześniejszego poinformowania o tym 

fakcie właścicieli. 

9. Na terenie budynku i domków holenderskich obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów 

tytoniowych oraz tzw. e-papierosów. 

10. W dniu wyjazdu goście zobowiązani są do zdania kluczy do pokoju lub domku holenderskiego 

właścicielom celem sprawdzenia stanu pokoju lub domków holenderskich w obecności 

właścicieli. 

10a. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze spowodowane ewentualnymi zniszczeniami bądź 

uszkodzeniami będą dochodzone na drodze polubownej ugody między właścicielami a gośćmi. 

11. Zgubienie bądź zniszczenie kluczy do pokoju lub domku holenderskiego rodzi obowiązek 

zapłaty kwoty w wysokości 20 PLN. 

12. Goście obiektu uprzejmie proszeni są o zachowywanie czystości i porządku we wspólnych 

pomieszczeniach kuchennych, wynajmowanych pokojach i domkach holenderskich. 

13. Na terenie obiektu akceptowane są zwierzęta, za dodatkową opłatą wynoszącą 10 PLN /dobę 

za sztukę, które winny pozostać pod kontrolą swoich właścicieli. 

 


