REGULAMIN MIEJSCA
1.

Doba noclegowa trwa od 18:00 do 11:00 dnia następnego.

22.

Zabrania się wnoszenia szklanych naczyń / przedmiotów do balii.

2.

Rezerwację uznaje się za wiążącą w momencie wpłaty 50% bezzwrotnego
zadatku z pełnej kwoty rezerwacji na konto bankowe lub w systemie SlowHop,
w zależności od drogi rezerwacji. Zadatek równoznaczny jest z akceptacją
regulaminu miejsca.

23.

W bali zawsze musi znajdować się specjalny pływak z tabletką
antybakteryjną (zapewnioną przez Właścicieli miejsca).

24.

Po zakończonej kąpieli goście mają obowiązek przykryć
balię drewnianą pokrywą znajdującą się przy balii.

3.

Pozostałe 50% kwoty rezerwacji powinno zostać opłacone maksymalnie
na dzień przed przyjazdem, z jednoczesnym wysłaniem potwierdzenia
realizacji przelewu na adres mailowy hello@intothelas.com

25.

4.

Niedostosowanie się do powyższych punktów związanych z balią, czego
efektem będzie konieczność ponownego przygotowania balii, skutkować
będzie potrąceniem kary w wysokości 200zł z wpłaconej kaucji.

Przelewy powinny być wykonane na rachunek bankowy: WAY OFF Kamil
Pawelski ING Bank: 96 1050 1025 1000 0092 5960 2259 w tytule przelewu należy
wpisać: Wynajem Into The LAS w dniach: …………………….

26.

Obowiązuje segregacja śmieci.

5.

Od Gości pobierana jest ZWROTNA kaucja w wysokości 500zł, będąca
zabezpieczeniem na poczet wyrządzonych przez Gości ewentualnych szkód
podczas pobytu. Realizacja przelewu ze zwrotek kaucji odbywa się do
5 dni roboczych od wymeldowania Gości.

27.

Rozpalenie pieca może odbyć się tylko i wyłącznie w momencie,
kiedy balia jest w pełni napełniona wodą.

28.

Do dyspozycji gości, przy każdym domku, na tarasie znajduje się palenisko
z przygotowanym do rozpalenia drewnem. Ilość drewna dopasowana jest to
długości pobytu oraz z założeniem ok. 2/3 godzinnego czasu palenia
paleniska / dziennie.

29.

Goście nie mogą pozostawiać rozpalonego paleniska bez obecności osoby dorosłej.

6.

Gospodarz zastrzego sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn
losowych, niezależnych od niego, wraz ze zwrotem poniesionych kosztów
najmu dla wynajmującego.

7.

W przypadku jezeli Goscie nie opłaca drugiej czesci opłaty za pobyt oraz kaucji
w terminie wskazanym w zasadach rezerwacji, Gospodarze zastrzegaja sobie
prawo do anulacji rezerwacji bez mozliwosci zwrotu zadatku.

30.

Każdorazowo, jeżeli goście chcą wyjść z tarasu należy ugasić palenisko,
tak aby mieć pewność, że ogień nie zostanie rozproszony przez wiatr czy
inne sytuacje losowe.

8.

W przypadku rezygnacji Gościa z dalszego pobytu podczas jego trwania,
opłataza niewykorzystany pobyt nie jest zwracana.

31.

9.

W domkach nie wolno palić papierosów ani innych wyrobów dymiących.
Palenie na zewnątrz jest możliwe, jednak obowiązuje wyrzucanie niedopałków
do śmietnika.

Podczas pobytu Gości, na terenie Into The Las obowiązuje zakaz pobytu
osób trzecich.

32.

10.

W przypadku chęci anulacji rezerwacji przez Gości zadatek nie jest zwracany.
Możliwe jest bezpłatne przeniesienie rezerwacji w terminie do 30 dni przed
rozpoczęciem rezerwacji na inny termin, pod warunkiem sprzedaży pierwotnie
zarezerwowanego terminu innym Gościom. W pozostałych sytuacjach,
w przypadku rezygnacji Gości z przyjazdu, zadatek nie jest zwracany.

Do każdego domku przynależą po dwa leżaki, znajdujące się w dolnej szufladzie
łóżka w sypialni. Nie można zostawiać leżaków na zewnątrz w momencie kiedy
pada deszcz lub pod nieobecność Gości.

33.

Możliwe jest przygotowania balli na moment zameldowania gości (godz. 18:00) po
uprzednim poinformowaniu mailowym bądź sms-owym Gospodarzy. W pozostałe dni,
po otrzymaniu instruktarzu przez Gospodarzy, goście rozpalają balię samodzielnie.

11.

Kąpiel w balii płatna jest zgodnie z cennikiem miejsca.

34.

12.

Za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie pobytu odpowiada Gość.

Za użycie balii rozumie się nagrzanie jej do temp. 400C, od których rozpoczyna się
seans kąpielowy niewymagający dokładania drewna. Nagrzanie balia utrzymuje
swoją temperaturę od 2-4 h w zależności od warunków atmosferycznych.

13.

W przypadku awarii lub uszkodzenia wyposażenia domków, należy niezwłocznie
powiadomić o tym właściciela, telefonicznie lub mailowo. Brak złoszenia usterki/
szkody będzie skutkować pobraniem z kaucji opłaty za naprawę lub pociągnięcie
do odpowiedzialności cywilno-prawnej jeżeli koszt naprawy będzie przewyższać
wysokośc kaucji.

35.

Drewno, które jest przygotowane dla Gości, przygotowane jest o zadeklarowaną ilość
użyć balii, w związku z czym stałe dokładanie do pieca, nawet po uzyskaniu
temperatury 400C skutkować może szybszym zurzyciem drewna, a tym samym
koniecznośćią dokupienia kolejnego worka drewna (koszt. 70 zł).

14.

Do miejsca Into The LAS przynależy niestrzeżony parking.

36.

Właściciele miejsca nie odpowiadają za wypadki będące konsekwencją
nieodpowiedzialnego zachowania Gości, bądź niezgodnego z regulaminem miejsca.

15.

Nie ma możliwości podjazdu samochodem bezpośrednio pod domki.

37.

16.

Każda kąpiel w balii możliwa jest po uprzednim umyciu ciała pod prysznicem.

17.

Przestrzeń miejsca Into The LAS nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych
i reklamowych bez zgody właścicieli miejsca. Do tego rodzaju działań konieczna jest
osobna umowa warunkująca wykorzystanie miejsca oraz ustalająca osobną opłatę
za takowe.

W balii zabrania się kąpieli nago oraz współżycia, ze względu na monitoring miejsca
oraz higienę.

38.

18.

Gospodarze zastrzegają sobie prawo do modyfikacji zawartości „kosza na przywitanie”
bez informowania o tym Gości, w zależności od sezonu i dostępności produktów.

Z balii nie można spuszczać samodzielnie wody.

19.

W balii nie można używać olejków zapachowych ze względu na
ryzyko zapchania się pompy wodnej.

39.

Niezastosowanie się do powyższych punktów regulaminu może skutkować
potrąceniem określonej kwoty z kaucji, zależnej od wielkosci zniszczeń i/lub stopnia
złamania zasad regulaminu.

20.

W balii nie można jeść, a wszelkie napoje powinny być przelane do plastikowej
karawki oraz spożywane z metalowych kubków dostępnych w domkach.

40.

Into The Las nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od nas
niedogodności np. czasowy brak prądu lub wody, zanik sieci internetowej.

21.

Zabrania się gaszenia rozpalonego pieca wodą, ze względu na ryzyko pęknięcia
spawów pieca. Piec zawsze musi wygasić się samoistnie.

41.

Niezastosowanie się do regulaminu skutkować może potrąceniem lub zatrzymaniem
wpłaconej kaucji lub pociągnięciem do odpowiedzialności cywilno-prawnej.

