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Szanowni Goście,  

serdecznie was witamy i jednocześnie prosimy o przestrzeganie naszego regulaminu: 

Wizyty kobiet   Wizyty kobiet są zabronione. Prosimy o wyrozumiałość. 

Przyjazd   Przyjazd powinien nastąpić do godziny 22:00.  

Po przybyciu prosimy o niezwłoczne wypełnienie formulaża meldunkowego.  

W wypadku rezygnacji z rezerwacji prosimy o poinformowanie nas do godziny 10:00,  

w przeciwnym wypadku bedzie naliczona opłata za jedną dobę. 

Cisza   Prosimy o niezakłócanie spokoju współmieszkańców  

i przestrzeganie ciszy nocnej!           

Czystość   Prosimy o wietrzenie pokoi, odkrywanie pościeli po nocy,  

zdejmowanie butów mocno pobrudzonych przed wejściem do domu.  

Parapety i podłogi pozostawiać w stanie ułatwiającym codzienne sprzątanie  

(wykorzystywać regały i szafy).  

Puste butelki muszą być przed weekendem uprzątnięte z pokoju.  

Palenie   Prosimy o palenie tylko w wyznaczonych miejscach (na podwórku i w ogrodzie) 

i wrzucanie niedopałków do popielniczek. 

Palenie w łóżku, w kuchni, w łazience i na korytarzach jest zabronione!  

Internet   Dostęp do Wi-Fi za okazaniem dowodu osobistego. 

Bezpieczeństwo   Drzwi wejściowe proszę zawsze zamykać.  

Odbiorniki energii elektrycznej po zakończeniu używania wyłączać z gniazdka.  

Nie palić światła bez potrzeby.  

Gotowanie, pranie ubrań w pokojach jest zabronione.  

(W pobliżu jest pralnia)  

Wyjazd   W dniu wyjazdu pokój musi być do godziny 10:00 przekazany.  

W przeciwnym razie mogą być doliczone dodatkowe koszty.  

Prosimy nie zapomnieć o opróżnieniu lodówki. 

Życzymy Państwu miłego pobytu, 

Josef i Margret Reuter 

22h-7h 



Palenie w łazience jest  

surowo zabronione!  

 

 

Ręczniki we własnym zakresie. 

 

Prosimy o oszczędne używanie 

papieru toaletowego.  

 

 

Po kąpieli prosimy opłukać wannę,  

usunąć włosy z sitka  

 

 

 

                i przewietrzyć 

                   pomieszczenie. 

 

Zachowaj czystość w toalecie. 

Nie jesteś sam. 

 

 

 

 

Podłogę przetrzeć 

mopem. 
 

Prosimy o przestrzeganie regulaminu korzystania z łazienki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy Państwu miłego pobytu, 

Josef i Margret Reuter 



Nie pozostawiać 

kuchenki bez nadzoru! 

Do mikrofalówki używać zawsze 

pokrywę! 

 

 

Wietrzyć podczas gotowania i 

zamykać drzwi. 

 

Prosimy o utrzymanie czystości w kuchni 

(pieca,kafelek i zlewu).  

Talerze, garnki i patelnie po umyciu uprzątnąć do szafek. 

Palenie w kuchni jest  

surowo zabronione!  

 

 

Regulamin używania kuchni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie pozostawiać brudnych talerzy, garnków i jedzenia w pokoju.  

Prosimy o sortowanie śmieci. 

 

Życzymy Państwu miłego pobytu,  

Josef i Margret Reuter 
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