
Regulamin obiektu 
1. Pokoje w Willi Dwa Jeziora wynajmowane są na doby, doba hotelowa trwa od 

godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego 
2. Cisza nocna na terenie Willi Dwa Jeziora trwa od 22:00 do 9:00 rano 
3. Goście zobowiązani są do zameldowania się oraz uiszczenia opłaty za pobyt w 

ciągu pierwszych 30 min od momentu przybycia i nie podlega zwrotowi w przypadku 
skrócenia pobytu 

4. Gość może korzystać z grilla, sauny, jacuzzi itp. atrakcji po ówczesnym ustaleniu z 
personelem 

5. Willa Dwa Jeziora nie odpowiada za zaginione pieniądze, papiery wartościowe oraz 
inne kosztowności oraz rzeczy Gości pozostawione w pokojach i na terenie obiektu 

6. Przedmioty pozostawione w Willi Dwa Jeziora, będą odsyłane na koszt Gościa  na 
wskazany przez niego adres. W innych przypadkach będą przechowywane przez 7 
dni, a następnie przekażemy je na cele charytatywne lub do użytku publicznego. 
Artykuły spożywcze nie będą przechowywane. W przypadku celowego 
pozostawienia swoich rzeczy, które uniemożliwią ponowny wynajem pokoju Gość 
zostanie obciążony opłatą za pakowanie rzeczy oraz za wynajem firmy zewnętrznej 
do transportu i magazynowania pozostawionych rzeczy. Willa Dwa Jeziora nie 
posiada własnego miejsca magazynowego. 

7. Gość Willi Dwa Jeziora ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub 
zniszczenie elementów wyposażenia, urządzeń technicznych oraz braki  w 
wyposażeniu powstałe z jego winy lub osób odwiedzających. Willa Dwa Jeziora ma 
prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa za powstałe szkody również po jego 
wyjeździe. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez Gościa 
alarmu pożarowego w skutek aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu 
palenia 

8. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren obiektu przedmiotów stanowiących 
wyposażenie Willi Dwa Jeziora. Istnieje możliwość wynajmu niektórych elementów 
wyposażenia (np. ręczniki plażowe). O szczegółach informuje Recepcja 

9. Podczas nadchodzącej burzy lub deszczu i nieobecności Gości na obiekcie, personel 
ma prawo wejść do pokoju z uchylonymi oknami bądź drzwiami balkonowymi, aby je 
zamknąć w celu ochrony rzeczy przed zniszczeniem 

10. Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag na bieżąco podczas pobytu gospodarzowi 
obiektu, abyśmy mogli błyskawicznie reagować na Państwa sugestie 

11. Osoby odwiedzające, nie zameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 10:00 
do godziny 22:00 po uprzednim powiadomieniu i zgodzie personelu 

12. Willa Dwa Jeziora może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej 
rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Willi Dwa Jeziora lub Gości 

13. Willa Dwa Jeziora nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu 
lub innego pojazdu należącego do Gościa i przedmiotów w nim pozostawionych. 
Parkingi obiektu są niestrzeżone 

14. W pokoju nie może nocować więcej osób niż jest tymczasowo zameldowanych. W 
przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej liczby osób ma prawo 
wykwaterować każdą dodatkową osobę lub zażądać dodatkowej opłaty 



15. Przebywanie zwierząt domowych na terenie obiektu jest możliwe wyłącznie za 
uzyskanie wcześniejszej zgody oraz za dodatkową opłatą i tylko w niektórych 
apartamentach 

16. Za niepoinformowanie recepcji Willi Dwa Jeziora o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, 
zostanie nałożona opłata w wysokości 300zł oraz opłata według stawki dobowej za 
pobyt zwierzęcia 

17. Wszystkie szkody w mieniu Willi Dwa Jeziora bądź mieniu innych Gości 
spowodowane przez zwierzęta, będą wyceniane przez dyrekcję obiektu, a ich 
kosztami odtworzenia/nowego zakupu, dostarczenia montażu będą obciążeni 
właściciele 

18. Podczas posiłków prosimy o nieprzyprowadzanie zwierząt do jadalni 
19. Reklamacje dotyczące stanu technicznego mogą być składane w ciągu 3 godzin od 

momentu zakwaterowania. Uszkodzenia nie zgłoszone lub powstałe w trakcie pobytu 
zostaną policzone według obowiązującej wartości, a kwotą naprawy zostanie 
obciążony Gość 

20. Gość w czasie pobytu w Willi Dwa Jeziora zobowiązany jest to sprzątania 
wynajmowanych pomieszczeń 

21. Gość może zrezygnować ze sprzątania i zlecić pracownikom wykonanie tej usługi po 
uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem 

22. Willa Dwa Jeziora zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn od siebie 
niezależnych (decyzję władz państwowych, działania siły wyższej, przyrody, itp.), 
usługobiorcy nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie 

23. Rezygnacja z przyczyn losowych jest traktowana jako rezygnacja z winy klienta wraz 
z wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami 

24. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity (obejmujący również balkony i tarasy 
pokojowe, gdyż dym wchodzi do pokoju co przeszkadza kolejnym Gościom) zakaz 
palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku palenia w pokoju 
zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej kwota 500 zł, obejmująca 
czyszczenie i wietrzenie pokoju oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia. 

25. Willi Dwa Jeziora przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych 
przez Gościa do obiektu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za 
pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi 

26. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu pobytu przez Gości 
27. Wszyscy Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 
28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają 

przepisy o usługach turystycznych i kodeks cywilny 
29. Prosimy o zapoznanie się z pozostałymi regulaminami dotyczącymi Willi Dwa Jeziora 

znajdującymi się na naszej stronie www.dwajeziora.pl/regulaminy/ 

 


