
Chatki Qdłatki 

Witamy serdecznie I prosimy uprzejmie o zastosowanie się do 
kilku  zasad: 

 

 Goście powinni natychmiast poinformować panią Iwonę Proniewicz /609 264 633 lub 18 275 05 55/ o 
ewentualnych uszkodzeniach i brakach stwierdzonych po przyjeździe.  

 Goście mają bezwzględny obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych. 

 Goście proszeni są o nie chodzenie po chatce w butach na wysokim obcasie, w butach narciarskich, 

łyżwach czy rolkach itp., oraz o nie pisanie czy też nie rzeźbienie po ścianach.  

 Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00. 

 Butelki plastikowe i szkło uprzejmie prosimy wyrzucać do specjalnych pojemników, a tylko papierowe 
można spalić w kominku, odpady pozostałe do osobnego pojemnika. 

 W razie awarii lub innego nagłego zdarzenia, stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub życia, Goście 
mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia p.Iwony Proniewicz, a w razie konieczności 
odpowiednich służb lub alarm. 

 Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez osoby poniżej 18 – tego roku życia ponoszą ich 
rodzice, lub prawni opiekunowie. 

 Pierwszy dzień pobytu w chatce zaczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy ostatniego dnia 

pobytu o godz. 10:00.  

 Dla gości przebywających dłużej niż jeden tydzień , wymiana pościeli odbywa się w każdą niedzielę, 

pomiędzy godz. 10.30 a 11.00. Uprzejmie prosimy o przygotowanie i zdanie brudnej pościeli w wyżej 
określonym terminie. 

 Klienci sami zaopatrują się w środki czystości oraz środki higieniczne (np. papier toaletowy itd.). 

  Zabrania się palenia tytoniu w pomieszczeniach chatki. 

  Do chatki przynależne jest jedno miejsce parkingowe. 

  Chatka przeznaczona jest dla  6-ciu osób, ewentualnie po uzgodnieniu może w niej przebywać 8 osób. 

  Nieuzasadnione użycie alarmu to koszt 50,-PLN i powoduje przyjazd grupy interwencyjnej  OGNIOTECH . 

                                                                         
 Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. Ust. nr 133 poz. 883  

z późn. zm.) informujemy, że Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez FHU PRO z siedzibą w Kluszkowcach ul. 
Stylchyn 32 w zakresie wykonywania czynności meldunkowych, przesyłania informacji o zmianach cen oraz w celach 
statystycznych. Ma Pani / Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

 
 

Życzymy miłego pobytu ! 


