Regulamin
Pobytu

Residential
bylaws

Zanim zaczniesz użytkować lokal
zapoznaj się z regulaminem

Before using the apartment,
familiarize yourself with the bylaw

1

ZAKAZ PALENIA
W domu istnieje bezwzględny zakaz palenia
wyrobów tytoniowych. W pomieszczeniach
znajdują się czujniki dymu i w razie jego wykrycia
system powiadomi służby.

NO SMOKING
There’s a complete prohibition of smoking tobacco
products in the house. There are smoke detectors
inside it, and in case of detecting the smoke,
the system will inform the services.

2

ZAKAZ UŻYWANIA FAJERWERKÓW
Na całym terenie obiektu SeaUSasino istnieje
bezwzględny zakaz używania sztucznych ogni
i fajerwerków.

NO using fireworks
There’s a complete prohibition of using fireworks
on the site of SeaUSasino.

3

PALENIE W KOMINKU
Istnieje bezwzględny zakaz palenia śmieci
w kominku lub palenia drewna innego niż te,
które zostało do tego celu przeznaczone.

lighting the FIREPLACE
There’s a complete prohibition of using trash for
lighting the fireplace or using other wood than that
which was indicated for that purpose.

4

OGIEŃ
Jeśli zauważysz ogień lub pożar, skorzystaj
z gaśnic, znajdujących się w budynku. Gaśnice
oznaczone są znakami bezpieczeństwa. W razie
pożaru wezwij straż pożarną pod nr 998.

FIRE
If you notice fire in the house, use fire-extinguishers
which are placed in the building. The fire extinguishers
are indicated with the safety signs. In case of fire
dial 998 to call the fire department.

5

DBAJ JAK O SWOJE
Prosimy, aby dbać o dom i jego wyposażenie
oraz wszelkie mienie znajdujące się na terenie
obiektu. Odpowiadasz za wszelkie zniszczenia
powstałe podczas pobytu z Twojej winy.

TREAT IT AS IF IT WAS YOURS
We ask you to take care of the house, all
the equipment and the whole property. If any damages
appear during your stay which are your fault – you
take the financial responsibility for them.

6

RĘCZNIKI, POŚCIEL, KOCE ITP.
Nie używaj ręczników, pościeli, koców niezgodnie
z ich przeznaczeniem (np. do czyszczenia butów
lub zmywania makijażu). Obciążymy Cię kosztem
zniszczonego w taki sposób wyposażenia.

towels, bedding, blankets etc.
Do not use towels, bedding, blankets etc. for purposes
other than those for which they were intended (e.g. for
cleaning shoes or makeup). We will charge you the
cost of equipment damaged in this way.

7

ZACHOWAJ CZYSTOŚĆ
Prosimy zadbać o porządek i czystość
w obiekcie.

KEEP IT CLEAN
Please, keep the apartment clean and in order.

8

WYCHODZĄC WYŁĄCZ URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE
Pamiętaj, aby opuszczając lokal, wyłączać
oświetlenie oraz urządzenia elektryczne takie jak
żelazka itp. Nie wyłączaj bojlera ani lodówki.

SWITCH OFF ALL THE ELECTRICAL EQUIPMENT
WHEN LEAVING
Remember to switch off lights and external electrical
equipment like iron etc., before leaving. Don’t turn off
the water heater and the fridge.

9

WYCHODZĄC ODŁĄCZ WODĘ
Pamiętaj, aby opuszczając lokal, zakręcić
dokładnie krany oraz prysznic.

TURN OFF THE WATER WHEN LEAVING
Remember to turn off the taps and shower
when leaving.

10

ZAMYKAJ DRZWI
Wychodząc z lokalu upewnij się, że zamknąłeś
drzwi. Elektrozamek służy jedynie do otwarcia
drzwi przy zameldowaniu się i wyjeździe.

LOCK THE DOOR
Leaving the apartment, make sure you locked the door.
The electrolock is only for opening and closing the
door at the moment of arrival and departure.

11

SKONTAKTUJ SIĘ W RAZIE PYTAŃ
ORAZ PRZED WYJAZDEM
Jesteśmy zawsze do dyspozycji pod numerami:
tel: 601 63 77 74, 79195 09 02, 512 86 55 21

CONTACT US IF NECESSARY
AND BEFORE departure
We are always available – dial:
+48 601 63 77 74,+48 791 95 09 02,+48 512 86 55 21

Cały obiekt PODLEGA
monitoringowi

The whole property
is under surveillance

