
Regulamin domów  
letniskowych SEMI

1. Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są 
o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

2. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod 
nr telefonu 530 800 161 lub w recepcji.

3. Doba hotelowa zaczyna się godz. 16.00 w dniu przyjazdu. W dniu 
wyjazdu doba hotelowa kończy się o godz. 10.00 rano.

4. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z opłatą klimatyczną należy 
uiścić w dniu przyjazdu, w czasie meldowania się. Honorujemy 
karty płatnicze.

5. Obowiązuje kaucja w wysokości 200 PLN, która zostanie 
zwrócona w dniu wyjazdu, w przypadku pozostawienia domku 
w odpowiednim stanie.

6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze 
opuszczenie domków nie uprawnia do zmniejszenia należności. 
Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu 
wpłaconego zadatku. 

7. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, 
smażenia ryb, używania własnych kuchenek oraz grzejników 
elektrycznych. W recepcji można wypożyczyć specjalną patelnię  
do przyrządzania ryb na wolnym powietrzu.

8. Nie należy używać grilla na drewnianym tarasie. 

hasło Wi–Fi
mazurska

wypożyczanie 
rowerów
1 godzina – 5 zł
dzień – 20 zł



• sztućce 8 zestawów  
(widelce, noże, łyżki, łyżeczki)

• 3 rodzaje talerzy (8 szt. obiadowych, 
8 szt. głębokich, 8 szt. małych)

• 8 szt. miseczek 
• 8 szt. szklanek z uchem
• 8 szt. szklanek do napojów
• łyżka drewniana
• nóż duży
• nożyk mały

• chochla
• lejek
• otwieracz do piwa
• solniczka i pieprzniczka
• ociekacz na naczynia
• czajnik
• plastikowa taca mała (pod czajnik)
• plastikowa taca duża
• garnek duży z przykrywką
• garnek mały z przykrywką

• patelnia
• 2 miski metalowe 
• miska plastikowa
• cedzak
• deska do krojenia
• kosz na śmieci
• cerata na stół duży
• korkociąg rozkładany

wyposażenie kuchni

aby zamknąć 
drzwi na klucz
unieś 
klamkę  
do góry

polub nas na 
facebook’u
 Domy nad 
morzem SEMI”

“

• miednica plastkiowa
• mop z wiadrem
• miotła

• szufelka
• mały kosz na śmieci
• suszarka

• mydelniczka

wyposażenie łazienki

• 4 szt. lampek nocnych
• telewizor + pilot
• wieszaki na ubrania
• koc plażowy

• 2 szt. leżaków
• 2 szt. krzeseł składanych
• parawan plażowy
• suszarka na ubrania + klamerki

• grill
• popielniczka
• meble na tarasie (stół, 6 szt. krzeseł)

wyposażenie dodatkowe

• Worki ze śmieciami należy wyrzucać do kontenera przy parkingu.

• Bramę na parkingu należy zamykać każdorazowo. W czasie 
otwierania/zamykania bramy nie ciągnąć za klamkę. 

• Przed wyjazdem domek należy posprzątać.

• Za zgubienie lub zniszczenie klucza/breloka obowiązuje opłata 30 zł.


