Kryjówka
Regulamin pobytu 2022
I. Przedmiot regulaminu
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania
na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez
dokonanie przedpłaty. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, że zapoznał się
i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w na terenie Kryjówki.

II. Rezerwacje i płatności
1. Jurty na potrzeby Gości wynajmowane są na doby. Minimalna ilość dni pobytu w Kryjówce
to 1 doba.
2. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11.00
w dniu wyjazdu.
3. Ilość osób zamieszkujących jurtę ustalana jest podczas rezerwacji (maksimum cztery osoby
dorosłe + dwoje dzieci).
4. W przypadku rezerwacji dwóch lub trzech jurt, pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł
od jurty. Płatna jest gotówką zaraz po przyjeździe, zwracana w momencie wymeldowania
gdy nie stwierdzi się odstępstw od niniejszego regulaminu.
5. Rezerwacje przyjmujemy drogą telefoniczną, mailową lub innymi kanałami internetowymi.
6. Przedpłata jest bezzwrotna. W wypadku odwołania rezerwacji przedpłata nie podlega
zwrotowi. W przypadku różnych okoliczności losowych, przez które Goście nie mogą
przyjechać, przedpłata może być wykorzystana w innym terminie, wspólnie uzgodnionym
przez Gości i Gospodarzy.
7. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest do dwóch tygodni przed datą pierwotnego
przyjazdu.
8. Rezerwacji dokonuje się na osobę prywatną lub firmę. Jeśli będzie potrzebna faktura na
firmę, prosimy o informację w momencie wpłaty zaliczki - bez tej informacji zostanie
wystawiona faktura imienna.
9. W celu zagwarantowania rezerwacji niezbędne jest uiszczenie w ciągu 2 dni roboczych
przedpłaty w wysokości 50% ceny całego pobytu.
10. Brak wpływu przedpłaty skutkuje anulacją rezerwacji.
11. Dokonanie przedpłaty i tym samym rezerwacji gwarantowanej oznacza potwierdzenie
akceptacji warunków rezerwacji i niniejszego regulaminu.
12. W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, niż w ustalonym przy
dokonywaniu rezerwacji terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
13. Przyjazd po godzinie 21.00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego lub
mailowego.

III. Zakwaterowanie w Kryjówce
1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00.
2. W jurtach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz
wszelkich wyrobów tytoniowych.
3. W trakcie pobytu Goście samodzielnie dbają o porządek w jurtach.
4. Prosimy o zamykanie swoich jurt na klucz – Gospodarze nie biorą odpowiedzialności
za rzeczy pozostawione na terenie Kryjówki.
5. Klucze do jurt są wartościowe, dlatego też w przypadku ich zgubienia pobieramy opłatę
w wysokości 100 zł.
6. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich
winy lub z winy ich podopiecznych.
7. Za wszelkie szkody obowiązuje cennik, który akceptujecie Państwo wraz z dokonaniem
przedpłaty.
8. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie gości.
9. Zabronione jest wjeżdżanie autem na teren Kryjówki, poza wyznaczonym parkingiem.
10. Parking na terenie Kryjówki jest niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy
pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich się znajdujące.
11. Gospodarze Kryjówki nie mają prawa bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętej jurty.
Prawo wejścia do wynajętej jurty pozostawia się w przypadku zauważenia zagrożeń
bezpieczeństwa Gościa lub w przypadku niestosowania się Gościa do Regulaminu.
12. Do każdej z jurt przeznaczone jest tylko 1 miejsce parkingowe.
13. Na terenie Kryjówki mogą przebywać osoby, które opłaciły pobyt lub uzyskały zgodę
gospodarzy.
14. Zabrania się hałasowania, wywoływania nieprzyjemnych zapachów oraz innych rzeczy,
które przeszkadzają lub szkodzą innym Gościom, Gospodarzom, mieszkańcom wsi oraz
środowisku naturalnemu.
15. Prosimy o nie dokonywanie jakichkolwiek zmian w aranżacji jurty i wyposażeniu.
16. Po ustaniu zakwaterowania prosimy zwrócić jurtę w takim samym stanie, jak zastany.

IV. Ogień
1. Kominki w jurtach są do Państwa dyspozycji.
2. Instrukcja do obsługi pieca znajduje się w wysuwanej szufladzie, w której znajduje się
podpałka – prosimy o zapoznanie się z nią.
3. Drewno na opał do kominka jest uwzględnione w cenie i dostępne w jurcie oraz na
zewnątrz w wyznaczonych miejscach.
4. Zimą rozpalamy kominki, co najmniej godzinę przed Państwa przyjazdem.
5. Każda jurta zaopatrzona jest w gaśnicę. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi
gaśnicy, instrukcja znajduje się na urządzeniu.
6. Bezwzględnie zakazane jest zawieszania jakichkolwiek rzeczy na kominku i trzymania
jakichkolwiek rzeczy w odległości mniejszej niż 0,5 metra od pieca.
7. Zakazane jest używanie jakichkolwiek rozpałek, innych niż te, które są udostępnione przez
gospodarzy.
8. Na terenie Kryjówki ogniska można palić tylko w wyznaczonych i specjalnie do tego
przygotowanych miejscach oraz za wiedzą Gospodarzy.
9. Prosimy o każdorazowe zgłaszanie chęci rozpalenie ogniska/paleniska, a do jego
rozpalania używać jedynie drewna składowanego obok.
10. Prosimy o nie wykorzystywanie drewna składowanego w drewutni do palenia w ogniskupalenisku.
11. Prosimy zachować ostrożność podczas palenia ognia. Prosimy o nie zostawianie
rozpalonego ogniska bez nadzoru osób dorosłych.

12. Po zakończeniu ogniska należy zgasić ognisko wodą.
13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w jurtach nie wolno używać
jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową,
niebędących na wyposażeniu (np. grzejników, grzałek, palników).
14. W jurcie zabrania się używania otwartego ognia w celu innym niż rozpalenie kominka
(m.in. świeczki).

V. Odpowiedzialność gości
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Kryjówki pod stałym
nadzorem opiekunów.
Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przebywających
w jurtach i na terenie Kryjówki.
Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe
w wyniku działania dzieci
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia
wyposażenia i urządzeń technicznych Kryjówki, powstałe z jego winy lub z winy
odwiedzających go osób. Gospodarze zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń od
Gościa za wyrządzone szkody również po jego wyjeździe.
W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Gospodarze mogą odmówić
świadczenia usług osobie która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego
zastosowania się do żądań Gospodarzy, uregulowania należności za dotychczasowe
świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Kryjówki.
Każdorazowo Gość opuszczając jurtę powinien pozamykać okna i świetlik dachowy.
Pozostawić zamknięty piec wraz z zamkniętą szufladą na popiół, fajerką oraz szyberkiem.
Wszelkie uwagi co do stanu technicznego jurty oraz powstałych szkód powinny być
niezwłocznie zgłoszone Gospodarzom.
Do godziny 11:00 Goście mają obowiązek opuścić jurtę, chyba że wcześniej ustalą
z Gospodarzami inną godzinę wyjazdu.
Opuszczając jurtę Goście powinni zamknąć drzwi jurty na klucz, a klucz włożyć do skrzynki
na kod, która znajduje się przy drzwiach jurty i zamknąć skrzynkę kodem.

VI. Zwierzaki
1. Pobyt Gości ze zwierzętami musi być wcześniej ustalony i zaakceptowany przez
gospodarzy.
2. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany za trzymanie go w taki sposób aby nie stanowił
zagrożenia dla innych Gości oraz personelu. Obecność psów ras uznawanych powszechnie
za niebezpieczne oraz mieszańców tych ras jest bezwzględnie zakazana. Gość ma
obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę zarówno na terenie
obiektu jak i na całej posesji.
3. W przypadku pobytu z psem, pobierana jest dodatkowa, jednorazowa opłata w wysokości 50 zł.
4. Koty nie są akceptowane.
5. Prosimy o przywiezienie swojego posłania dla zwierzaka.
6. Fotele znajdujące się w jurtach, poduszki, koce, kapy i łóżka to nie miejsca na których mogą
spać zwierzaki.
7. Za wszystkie zniszczenia wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele.
8. Właściciele pokrywają koszty wszelkich szkód, które wyrządziły ich zwierzęta.

VII. Uwagi ogólne
1.
2.
3.
4.
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Kryjówka mieści się na terenach wiejskich i leśnych dlatego w nocy i wczesnym rankiem
można usłyszeć odgłosy zwierząt.
Prosimy o zachowanie spokoju i szacunku wobec innych Gości oraz przestrzeganie ciszy
nocnej.
Kryjówka to miejsce do wypoczynku i relaksu, a nie urządzania głośnych imprez
integracyjnych.
Prosimy o zachowanie porządku na terenie Kryjówki oraz uszanowanie środowiska
naturalnego.
Prosimy o nie wynoszenie rzeczy należących do wyposażenia jurty (np. ręczniki, koce,
poduszki, urządzenia, wyposażenie kuchni itd.) na zewnątrz.
Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do jurt w butach narciarskich lub w butach z
kolcami. Buty narciarskie, narty, snowboard oraz inny sprzęt sportowy powinien być
dokładnie oczyszczony ze śniegu i błota przed wniesieniem go do jurty.
Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami) przez Kryjówka Jakub Miłkowski, Leszczyniec 4, 58-425 Leszczyniec, NIP:
5422612018 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Kryjówce.
Zakazuje się na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszelkich kwestiach dotyczących
regulaminu.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, problemów, wątpliwości, prosimy o kontakt:
Marta (531080385)
Jakub (606114506)

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.
UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kryjówka Jakub Miłkowski, Leszczyniec 4, 58-425
Leszczyniec, NIP: 5422612018.
3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary działki położonej pod adresem Leszczyniec 4.
4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: - parking, trzy jurty (wejście/wyjście z jurt, taras) obszar wokół jurt (ścieżka, schody, miejsce na ognisko, las, łąkę).
5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie
przez okres 7 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.
Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych
na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
6. Administrator dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu
wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu Gospodarzy i Gości, niszczeniu i kradzieży mienia:
a. Na wniosek osób trzecich; b. na wniosek organów prowadzących postępowania.
7. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie
w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych
przepisów.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i
mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22²
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który
tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
11. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału
człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych.

