
  

REGULAMIN POBYTU W CZERWONYCH KORALACH  

1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości ok. 30% 

całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.  

2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o 

którym mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni (wysłać mailem potwierdzenie przelewu). Brak wpłaty w 

powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.  

3. Odbiór i zdanie domków odbywa się w obecności osoby odpowiedzialnej za Czerwone 

Korale.  

4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy 

przekazaniu kluczy, nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Czerwonych Korali, przyjazd 

lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.  

5. Parking jest bezpłatny.  

6. Zadatek nie podlega zwrotowi.  

7. Doba zaczyna się o godz.15:00, a kończy o godz. 10:00 dnia następnego. Jeżeli jest to 

możliwe będziemy w stanie udostępnić domek wcześniej.  

8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany 

okres nie podlega zwrotowi.  

9. Prosimy informować gospodarza Czerwonych Korali o ewentualnych wizytach gości. Każdy 

gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 23.00.  

10. Uwagi, co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Czerwonych Korali. Brak 

uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 6 godzin po otrzymaniu 

kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń.   

11. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i 

wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu 

lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.  

12. Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego: - Ze względu na drewnianą konstrukcję domu oraz tarasu prosimy 

rozpalać grilla poza tarasem. – W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. – 

Prosimy również nie smażyć ryb w Domkach. - Ze względu na wymagania ochrony 

przeciwpożarowej w Domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń 



zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem Domku i 

mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników 

gazowych. W przypadku chłodniejszej pogody, udostępnimy własny sprzęt grzejący.  

13. Czerwone Korale lub osoby wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do Domku w 

przypadku jakiejkolwiek awarii po uprzednim poinformowaniu klienta wynajmującego 

Domek.  

14. Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw oraz w czasie całego pobytu na 

terenie Czerwonych Korali odpowiadają rodzice lub opiekunowie.  

15. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, 

co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, podłóg i sprzętów 

kuchennych przed wyjazdem.  

16. Cena usług świadczonych przez Czerwone Korale nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług 

korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie 

majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież 

bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Czerwone Korale nie ponoszą 

odpowiedzialności.  

Udanego pobytu!  


