
warunki pobytu Niedługo oddamy jeden z naszych domków w Wasze ręce! 
Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma najważniejszymi 
zasadami, dzięki którym będziemy spokojni, że bezpiecznie 
i komfortowo spędzicie najbliższe dni w naszym małym, 
górskim raju. 



część 1 – goście

Azyl tylko dla dorosłych
Drodzy rodzice – przed Wami czas TYLKO DLA WAS. W domkach nie mamy udogodnień  
dla maluchów, dlatego swoje pociechy najlepiej zostawić w domu pod czujną opieką. 

Ciasny, ale własny
Przestrzeń Contemplace jest idealna dla par. Zależy nam na Waszym komforcie, dlatego maksy-
malna liczba gości to 4 osoby. 

Pieski salonowe pozostawić w salonie
Uwielbiamy przyrodę, ale nie gościmy zwierząt domowych. Gwarantujemy – najlepiej wypoczywać 
bez poczucia obowiązku względem ganiającego zające pupila. 

część 2 – wynajem

Gdyby tak zostać tu na zawsze? 
Minimalny okres pobytu w Wood_place to 2 dni, chociaż ostrzegamy – po tak krótkiej wizycie  
możesz pragnąć uciec od zgiełku miasta na dłużej.

Wypoczynek – nie od święta
Święta, długie weekendy i wakacje wręcz zobowiązują do przedłużonego relaksu!  
Dlatego w te specjalne daty obowiązują równie specjalne zasady wynajmu:

Formalności z głowy
Pobieramy przedpłatę w wysokości 50%. W przypadku zmiany zdania – przedpłat nie zwracamy. 
Prosimy o wysłanie pozostałej kwoty oraz kaucji w wysokości 1000 zł 7 dni przed przyjazdem – że-
byście od samego progu mogli cieszyć się błogim wypoczynkiem bez troski o formalności. Kaucję 
zwracamy w ciągu 5 dni od wyjazdu. 

Witamy, witamy!
Będziemy gotowi na Wasz przyjazd między 16:00 a 22:00. 

Szerokiej drogi! 
Czas na wymeldowanie: 7:00 - 10:30 – akurat zdążycie nacieszyć się porannym słońcem i zjeść 
syte śniadanie. Jeżeli chcielibyście wydłużyć pobyt o połowę doby, dajcie nam znać!



część 3 – zasady pobytu

Cicho sza!
Nasza samotnia to miejsce cichej kontemplacji oraz ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku. Bardzo 
prosimy o niezakłócanie szelestów i szmerów natury głośną muzyką lub donośnymi krzykami.

Czujcie się jak w domu
Wierzymy, że poczujecie się u nas jak w domu i będziecie dbać o nasze cztery kąty jak o swo-
je własne. Rola gospodarza wiąże się jednak z odpowiedzialnością (również finansową)  
za ewentualne szkody.

Buty zostawić za progiem
Z szacunku dla naturalnych materiałów – drewna, kamienia, gliny i słomy – prosimy o nie wcho-
dzenie w butach do domku. Zachęcamy do zabrania ze sobą ciepłych i wygodnych kapci!

Zimą zaspy, latem trawy
Pragniemy, żebyście codziennie za oknem mogli podziwiać naturę w stanie nienaruszonym przez 
człowieka, dlatego posesja nie jest ani odśnieżana, ani koszona. W końcu, ile radości może dostar-
czyć trzeszczenie świeżego śniegu pod podeszwami lub szum kołyszących się traw? 

W zgodzie z naturą
Ograniczamy ślad węglowy, wspieramy bioróżnorodność, mamy przydomową oczyszczalnie ście-
ków – słowem staramy się żyć ekologiczne i Was też do tego zachęcamy! Segregacja śmieci jest 
obowiązkowa, a jej brak oznacza karę w wysokości 300 zł.

Porządek przede wszystkim!
Nie pobieramy opłaty za sprzątanie, dlatego prosimy o pozostawienie domku w takim stanie, w ja-
kim został zastany w momencie zameldowania. W trakcie pobytu możemy pomóc w porządkach 
za dodatkową opłatą.

Co tak szumi?
Mogą to być liście na drzewach kołysane przez fen lub płynący nieopodal potok, ale na pewno nie 
klimatyzacja! Zamiast rozpraszać się przez głośne dźwięki wentylatora, polecamy otworzyć okno  
i wpuścić do środka schłodzone przez las powietrze.

Z dala od płomieni
Drewniany domek w samym środku wiekowego lasu… chyba nie trzeba tłumaczyć, dlaczego pa-
nuje u nas bezwzględny zakaz palenia papierosów i rozpalania ogniska lub grilla (za co przewi-
dziana jest kara w wysokości 500 zł)? Za to gdy zapragniesz poczuć ciepło domowego ogniska, 
możesz zawsze napalić w kominku!

Bez brawury przy parkowaniu
Na terenie posesji jest dostępny bezpłatny parking, ale nie polecamy wjeżdżać na górę w sezo-
nie zimowym. Stroma, leśna droga zasypana śniegiem nie jest bezpieczna dla kierowców. Dlate-
go, kiedy pogoda nie dopisuje, zostawcie samochód niżej – na działce naszego sąsiada, który za 
drobną opłatą udostępni Wam miejsce parkingowe.

Wszystko, co dobre
Jak mawia stare przysłowie — wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Mamy nadzieję, że opuścisz 
Contemplace ze spokojnym umysłem i zrelaksowaną duszą gotową na powrót do rzeczywistości. 
Przed wyjściem zamknij wszystkie okna, upewnij się, że niczego nie zostawiłeś_aś i zapisz w pamięci 
relaksujący widok lasu — niech towarzyszy Ci podczas trudniejszych dni. 

Zgoda? Zgoda!
Dokonując rezerwacji, akceptujesz wszystkie opisane powyżej warunki i regulamin pobytu w Contemplace. 


