SZANOWNI PAŃSTWO ! MILI GOŚCIE!
Jesteśmy wdzięczni, że zdecydowaliście się odwiedzić nasz dom i poznać naszą Rodzinę.
Ufamy, że spędzicie w nim miłe chwile w rodzinnej atmosferze którą będziemy się starać razem z
Wami podtrzymywać.
Mamy świadomość, że przybyliście do przepięknej Czarnogóry, aby poznać tutejszą
kulturę, krajobrazy, obyczaje, jak równie, tutejszych mieszkańców. Postaramy się Wam te tematy
przybliżyć.
Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, abyście zobaczyli jak najwięcej.
Korzystajcie z bogactwa słońca i ciepłego morza, które Wam to miejsce umożliwia.
Zapomnijcie, choć na chwilę ,o obowiązkach i problemach, które pozostawiliście w swoich
domach i miejscach pracy.
Zwolnijcie tempo - tu naprawdę wszystko, a zwłaszcza czas, toczy się powoli.
Spieszmy się powoli - przynajmniej w tym krótkim czasie, jakim są wakacje!

DOBRODOSLI ! WITAMY!
a teraz:

USTALENIA PORZADKOWE
Ustalenia te mają na celu zachowanie pewnych reguł, które pomogą nam wzajemnie uniknąć
sytuacji drażliwych i niewyjaśnionych pomiędzy właścicielami a gośćmi, jak również pomiędzy
samymi gośćmi.
1.Pierwszy dzień pobytu w apartamencie ZACZYNA się o godz. 1700 w dniu przyjazdu.
2.W dzień wyjazdu należy opuścić apartament NAJPÓŻNIEJ do godz.1000 rano.
3. Na terenie całej posesji a w szczególności wewnątrz budynku obowiązuje bezwzględny
ZAKAZ PALENIA !
4. Miedzy godziną 2400 wieczór a godz. 800 rano , ze względu na wypoczynek innych gości
i dbałość o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa ,prosimy o zachowanie ciszy nocnej.
5. Na terenie posesji zabrania się gry w piłkę oraz inne zabawy, którym towarzyszy hałas i
zakłócanie ciszy co może być uciążliwe dla pozostałych mieszkańców.
6. Pomimo, że lubimy zwierzęta domowe, nie będą one jednak przyjmowane i wpuszczane na teren
naszej posesji.
7. Wprowadzanie gości z ZEWNĄTRZ może się odbywać TYLKO po wcześniejszym uzgodnieniu z
Właścicielami obiektu.
8. Klucze, które są do Państwa dyspozycji, służą do zamykania i otwierania:
– Apartamentu
– drzwi na klatkę schodowa
– bramy wejściowej na podwórko
9.Bramę wejściową na podwórko prosimy zamykać o każdej porze dnia i nocy.
10. Prosimy o nie pozostawianie rzeczy wartościowych w apartamentach, gdyż NIE bierzemy za nie
odpowiedzialności.
11. Ze względu na obowiązek meldunkowy i konieczność uiszczenia opłaty pobytowej /klimatycznej/,
maksymalnie do DRUGIEGO dnia pobytu prosimy o złożenie paszportów u Właściciela domu
i uregulowanie należności z tego tytułu.

12. W razie korzystania z naczyń kuchennych, w miejscach przeznaczonych do wypoczynku
na terenie posesji, należy bezwzględnie zwrócić je póżniej do apartamentu.
13. Zabrania się wynoszenia poza obręb posesji wyposażenia kuchennego, pościeli oraz
ręczników.
14.W czasie pobytu, za utrzymanie CZYSTOŚCI w apartamentach odpowiadają Użytkownicy.
15.Na klatce schodowej, pod schodami , znajdują się środki czystości z których można
korzystać w razie potrzeby.
16. JEDNORAZOWO wyposaża się apartament w: płyn do mycia naczyń, papier toaletowy oraz
mydło.
17. Zmiana pościeli MOŹE zostać wykonana na życzenie gości, lecz nie częściej niż raz w

tygodniu.

18.Ręczniki kąpielowe w iloci 1 szt./ osobę są wymieniane dwa razy w tygodniu.
19. Punkt 17i 18 jest podyktowany faktem, że woda słodka na tutejszym terenie jest dobrem
deficytowym. Prosimy o rozważne z niej korzystanie.
20. Śmieci z apartamentów prosimy wyrzucać w zamkniętych workach do pojemnika znajdującego
się nieopodal posesji. .
21.Ze względu na ekologiczny sposób degradacji odpadów ściekowych prosimy o NIE WYRZUCANIE
odpadów nieorganicznych do kanalizacji a w szczególności środków sanitarnych zawierających
tworzywa sztuczne i gumę
22. Na terenie posesji znajdują się miejsca wyznaczone do spotkań towarzyskich. Do dyspozycji
Państwa jest grill wraz z oprzyrządowaniem. Węgiel – we własnym zakresie do kupienia w
markecie. Osoby korzystające z grilla proszone są o pozostawienie go w CZYSTOŚCI
23.Opuszczając apartament na dłużej prosimy o wyłączenie bojlera i klimatyzacji.
W przypadku zostawienia włączonej klimatyzacji w pustym apartamencie Właściciele zastrzegają
sobie prawo wejścia do Apartamentu w celu jej wyłączenia.
24. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych
takich jak dzbanki elektryczne i kuchenki elektryczne.
25.Do dyspozycji Państwa ,w razie potrzeby , jest żelazko i deska do prasowania.
26. Wszystkie usterki prosimy natychmiast zgłaszać do Właściciela domu.
27. Za NIELOSOWE szkody wyrządzone w wyposażeniu apartamentu odpowiedzialność finansową
ponosi NAJEMCA.
28.Z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami prosimy się zwracać do Właściciela obiektu.
Książka skarg i wniosków jest do Państwa dyspozycji i znajduje się w miejscu ogólnie
dostępnym w domu.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU !

