REGULAMIN REZERWACJI WYNAJMU DOMKÓW LETNISKOWYCH
W GOŁUCHOWSKIM OŚRODKU TURYSTYKI I SPORTU W GOŁUCHOWIE.
1. Rezerwację można dokonywać telefonicznie 62-761-50-63, 62-761-51-77, 606-662954, lub droga elektroniczną na adres e-mailem recepcja@gotis.pl
2. Rezerwacje dokonuję się na osobę fizyczną bądź firmę, która będzie dokonywać
płatności.
3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po dokonaniu wpłaty zaliczki na konto
bankowe BS Gołuchów 80 8407 0003 0105 3993 2000 0001 lub gotówką w kasie
Ośrodka w wysokości około 50% wartości pobytu.
4. Wpłata zaliczki oznacza akceptację warunków określonych w regulaminie rezerwacji
oraz w regulaminie Ośrodka przez osobę dokonująca rezerwacji.
5. Nie wpłacenie zaliczki w uzgodnionym (7 dniowym) terminie od momentu dokonania
rezerwacji – automatycznie anuluje rezerwację.
6. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto lub gotówką w kasie Ośrodka
najpóźniej w dniu przyjazdu.
7. Niestawienie się Gości/a w Ośrodku do godz.7:00 rano dnia następnego jest
równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji
o opóźnieniu przyjazdu.
8. Wycofanie rezerwacji klient dokonuje wyłącznie w formie pisemnej (list polecony,
fax, e-mail).
9. W przypadku rezygnacji z pobytu potrącamy koszty manipulacyjne w wysokości 50%
dokonanej wpłaty, w pozostałych przypadkach ( w tym także w przypadku skrócenia
lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona,
czyli całość ulega przepadkowi na rzecz Ośrodka.
10. Zwierzęta domowe można wziąć ze sobą tylko wówczas, kiedy zostało to dodatkowo
uzgodnione z pracownikiem recepcji Ośrodka, oraz dokonano opłaty za posiadanie
zwierzęcia.
11. Podana w opisie obiektu liczba osób jest uważana za liczbę maksymalną. Przebywanie
w domku letniskowym większej liczby osób niż podano w opisie domku musi być
poprzedzone zgodą pracownika recepcji Ośrodka. W tym przypadku należy się liczyć
z dodatkową opłatą.
12. Wynajmujący są zobowiązani do gruntownego posprzątania wynajmowanego domku
przed jego opuszczeniem.
13. Korzystający z obiektu Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w
obiekcie podczas pobytu. Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane
właścicielowi.
14. Doba w Ośrodku trwa od godz. 15.00 do godz. 12.00 dnia następnego.
15. Wszelkie dane osobowe zamawiającego zostaną wykorzystane wyłącznie w celu
realizacji umowy wynajmu.

