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Regulamin 
 

1. Goście przebywający w Apartamentach Liberta, proszeni są o przestrzeganie zasad 
bezpiecznego i    kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada 
uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków. 

2. Do korzystania z Apartamentu  Liberta uprawnione są osoby zameldowane.  W apartamencie 
może zamieszkiwać maksymalnie 6-8 osób. 

3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. W 
szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny. 

4. Jest możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym  
nie nastąpiła rezerwacja. 

5. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniem 
umowy najmu. 

6. Apartamenty Liberta nie są wynajmowane  na: 
• imprezy integracyjne, 
• Urodziny i 18-stki, 
• Wieczory kawalerskie i panieńskie. 

7. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do apartamentu (w 
rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). 

8. Zadatek wynosi 20% całkowitego kosztu pobytu. Kwotę zadatku należy wpłacić na rachunek 
bankowy, w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji. 
Liberta 
14-133 Stare Jabłonki 
ul. Słoneczna Polana 5a 
nr rachunku: 29160014621812595500000001 
W tytule proszę wpisać imię nazwisko i datę pobytu. 

9. Brak zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji. 
10. Zadatek przepada na 14 dni przed rezygnacją z pobytu w apartamentach Liberta. 
11. Obowiązuje kaucja w wysokości 500 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu. 
12. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać Apartamentu osobom trzecim. Apartament 

nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji. 
13. W apartamencie  znajduje się pościel  oraz ręczniki na jeden okres  wynajmu. 
14. Na terenie obiektu działa darmowe Wifi. 
15. Pokoje w domkach są klimatyzowane, proszę używać klimatyzacji przy zamkniętych drzwiach 

i oknach. 
16. W apartamentach obowiązuje segregacja śmieci. 
17. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 

zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy 
osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu. 
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18. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia  Apartamentu Liberta prosimy  
Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. 
Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy 
i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu. 

19. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za 
wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. 

20. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o 
zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie 
opuszczania domku. 

21. Mieszkańcy domku letniskowego mogą parkować swoje samochody na terenie obiektu 
22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku w 

szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie 
szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne 
przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.  
Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego. 

23. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, kominek).  Ze 
względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń 
elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu. 

24. Na terenie obiektu Liberta obowiązuje zakaz palenia ognisk po za miejscem specjalnie do 
tego wyznaczonym. 

25. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów tradycyjnych, elektronicznych, 
waporyzujących oraz pozostałych wyrobów tytoniowych. 

26. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się 
je użytkuje (instrukcja na gaśnicy). 

27. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność 
wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani 
dodatkowymi opłatami. 

28. Opłata za zgubienie klucza od domku wynosi 50 zł. 
29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. 
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Regulamin korzystania z jacuzzi 

 
1. Z jacuzzi mogą korzystać osoby dorosłe, dzieci do 13 roku tylko i wyłącznie pod opieką osoby    

dorosłej. 
2. Z wanny jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe, lub osoby których dolegliwości nie 

stanowią przeciwskazań do korzystania z jacuzzi. 
3. Za skutki zdrowotne korzystania z wanny jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i korzysta 

z niej na własne ryzyko. 
4. Z jacuzzi nie wolno korzystać będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków.  
5. W jacuzzi może przebywać jednorazowo 6 osób. 
6. Za wszelkie uszkodzenia jacuzzi odpowiedzialne są osoby z niego korzystające. Za ewentualne 

zniszczenia będzie pobierana opłata. 
7. Wejście do wanny jacuzzi może nastąpić tylko w oznaczonym miejscu. 
8. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy jak 15 minut. 
9. Zabrania się wchodzenia i skakania na i po pokrywie jacuzzi. 
10. Wymiana wody w bani na prośbę wynajmującego apartament za dodatkową opłatą 200 zł. 
11. Korzystającym z wanny jacuzzi zabrania się: 

• powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu 
innych osób przebywających w wannie, 

• wpychania osób do wanny, 
• manipulowaniu przy dyszach i pokrętłach, 
• wylewania wody z wanny, 
• kąpieli zwierząt w wannie jacuzzi, 
• wlewania płynów, szamponów, płynów do kąpieli, żeli, olejków zapachowych, soli do 

kąpieli, 
• wchodzenia w obuwiu do wanny. 
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Korzystanie z terenu rekreacyjnego 

 
 

1. Właściciel Apartamentów Liberta nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia ciała 
i odzieży powstałe na terenie rekreacyjnym. 

2. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci. 
3. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie rekreacyjnym tylko pod opieką rodziców lub 

opiekunów.  
4. Teren rekreacyjny wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w 

wieku od 3 do 12 lat 
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi 

na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł: 
• w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze, 
• zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,  
• zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na 

jednym miejscu. 
6. Na terenie rekreacyjnym obowiązuje zakaz:  

• zaśmiecania terenu, 
• dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,  
• wprowadzania zwierząt, 
• spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,  
• rzebywania osób nietrzeźwych oraz palenia papierosów tradycyjnych, 

elektronicznych, waporyzujących oraz pozostałych wyrobów tytoniowych. 
7. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia należy zgłosić 

właścicielowi obiektu Liberta. 
 


