
 
REGULAMIN ‘SAND VALLEY’ Sylwester 2019/2020 
 
1. Dom wynajmowany jest na minimum dwie doby. 
2. Doba trwa od godziny 12:00  dnia pierwszego, do godziny 16:00 dnia następnego “late 
check out”. 
3. Sand Valley uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.  
4. Gość/Najemca ma obowiązek zameldowania się w Recepcji przy okazaniu ważnego 
dokumentu tożsamości, a także przedstawienia listy osób z imienia i nazwiska 
przebywających razem z nim na terenie Sand Valley. 
5. Gość Sand Valley nie może przekazywać domu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął 
okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.   
6. Ochrona Sand Valley posiada uprawnienia do sprawdzania ilości osób przebywających w 
domu w trakcie trwania wynajmu. 
7. W przypadku wynajmowania domu na Sylwestra pobierana jest kaucja, która zostanie 
zwrócona, w przypadku braku stwierdzenia szkód do 7 dni po wynajmie.  
8. W Sand Valley obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00; z 
wyjątkiem doby sylwestrowej. 
9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domach 
grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia wynajmowanego 
domu.   
10. Gość/ Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju 
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w 
wynajmowanym domu powstałe z winy jego albo przebywających lub odwiedzających go 
osób. 
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11. Każdorazowo opuszczając dom Gość jest zobowiązany sprawdzić zamknięcie drzwi 
wejściowych i okien.   
12. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej 
stwierdzeniu. 
13. Gość nie może przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym Recepcji. 
14. Gość nie może wynosić wyposażenia domu na zewnątrz. 
15. W Sand Valley obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu wewnątrz domu. Jedynym 
miejscem, gdzie można palić jest taras. 
16. Goście są zobowiązani do wyrzucenia po sobie śmieci  po zakończonym pobycie do 
śmietnika usytuowanego koło parkingu. 
17. Sand  Valley może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu 
rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w jego mieniu lub mieniu innych gości albo 
pracowników, albo innych osób przebywających w Sand Valley lub też w inny sposób 
zakłócił funkcjonowanie Sand Valley. 
18. Pobyt ze zwierzętami możliwy jest jedynie przy wcześniejszym zgłoszeniu tego 
Recepcji i po otrzymaniu na to zgody. 
19. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Sand Valley może 
odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana 
jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Sand Valley, uregulowania należności za 
dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i 
zniszczenia. 
 
Prezes Zarządu 
Antti Pohjonen 
 
 
 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem 
 
……………………………………………………………… 
(data, podpis Gościa /Najemcy) 
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