
Regulamin rezerwacji domków w ośrodku Sarbinowo SOMMER 

1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

2. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą. 

3. Uzgodnioną rezerwację wstępną (za pomocą formularza Internetowego, telefonicznie lub 

drogą mailową należy potwierdzić ustaloną wpłatą na konto: 

82 1680 1062 0000 3000 1920 2822 

Sarbinowo SOMMER 

Małgorzata Płonka-Baklarz 

ul. Bałtycka 4 

76-034 Sarbinowo 

4. Brak wpłaty zadatku w terminie 7 dni od uzgodnienia rezerwacji wstępnej powoduje jej 

anulowanie.  

5. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z zawartej umowy. 

6. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca przelewem w dniu przyjazdu przy pobieraniu 

kluczy. 

7. Dopuszczalna jest zapłata całości na konto pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na rachunek 

Właściciela przed rozpoczęciem pobytu. 

8. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniu 

umowy najmu. 

9. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości od 200 PLN, która jest zwracana w dniu 

wyjazdu po sprawdzeniu wynajmowanego domku przez Właściciela lub osobę przez niego 

upoważnioną.  

10. W razie stwierdzenia zniszczeń, uszkodzeń domku i terenu doń przyległego lub gdy istnieje 

konieczność przywrócenia domku do stanu sprzed wynajmu Klientowi, kaucja zaliczona 

zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie Wynajmujący w celu usunięcia wskazanych 

powyżej wad. 

11. Zatrzymanie kaucji przez Właściciela nie wyłącza uprawnienia Właściciela do dochodzenia 

odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji. 

12. W przypadku całkowitej rezygnacji Wynajmującego z pobytu, z przyczyn niezależnych od 

Ośrodka, zaliczka oraz zapłata za pobyt weekendowy nie podlega zwrotowi. 

13. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego możliwa jest tylko i wyłącznie po 

uzgodnieniu z Właścicielem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc. 

14. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący 

zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Właściciela lub osoby 

odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. 

15. Brak kontaktu telefonicznego oraz niestawienie się do godz. 20:00 w dniu rozpoczęcia 

wynajmu powoduje anulowanie rezerwacji bez zwrotu zaliczki i wiąże się z koniecznością 

uregulowania całkowitej opłaty najmu. 

16. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt 

nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub 

skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, siła wyższa, itp.). 

17. W przypadku zgubienia kluczy do domku letniskowego Wynajmujący zobowiązany jest do 

uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 100 PLN.  

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 lutego 2020r. 


