
REGULAMIN N-Glamping
Z przyjemnością witamy naszych 
Gości/Wypoczywających w N-Glamping

1. Szanujemy wspólną przestrzeń, która stanowi podstawę wypoczynku oraz siebie nawzajem.
2. Doba w N-Glamping zaczyna się o 16.00 (check in), a kończy (check out) o 11.00.
3. N-Glamping gwarantuje swoim Gościom ręczniki i pościel w każdym obiekcie w zależności od liczby osób BEZPŁATNIE.
4. Parking BEZPŁATNY do dyspozycji Gości, nie wymaga wcześniejszej rejestracji. N-Glamping nie ponosi odpowiedzialności za auto 

i wszelkie rzeczy pozostawione w aucie Wypoczywającego. 
5. Do dyspozycji wszystkich Gości jest plaża i leżaki.
6. Plaża jest bez nadzoru ratowniczego – wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo, a szczególnie dzieci, ponoszą opiekunowie. 

Pozostali Goście korzystają z kąpieli na swoją odpowiedzialność.
7. Nadzoru ratowniczego nie ma również basen w GLAMP Villi. Prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności podczas kąpieli, jak i podczas 

wypoczynku.
8. Zakazuje się palenia papierosów/tytoniu oraz używania środków odurzających zakazanych polskim prawem na terenie N-Glamping.
9. Goście N-Glamping są proszeni po przyjeździe o niezwłoczny kontakt (telefoniczny) z obsługą w celach meldunkowych. Prosimy 

przygotować dokument ze zdjęciem, by potwierdzić tożsamość.
10. Goście po zameldowaniu otrzymują klucze, które przed wyjazdem należy zwrócić obsłudze N-Glamping, w przypadku zgubienia 

kluczy, zostanie naliczona opłata.
11. Należność za pobyt Goście regulują z obsługą N-Glamping w dniu przyjazdu. W razie skrócenia pobytu ustalona wcześniej kwota za 

cały pobyt nie ulega zmianie.
12. Do dyspozycji Gości GLAMP Villi jest sauna sucha - prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z sauny suchej, który znajduje 

się w obiekcie.
13. Do dyspozycji Gości GLAMP Villi, Boho Residence i Beach Residence jest basen - prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania 

z basenu, który znajduje się w obiekcie.
14. Wypoczywający nie może przyjmować gości bez wcześniejszego uzgodnienia tego z obsługą N-Glampingu.
15. N-Glamping nie udostępnia danych osobowych Gości osobom postronnym.
16. Zakazuje się przywożenia i korzystania z własnych środków grzewczych w obiektach N-Glamping (typu „farelka”, grzejniki elektryczne, 

nawiewy, nagrzewnice, itp.) ze względów bezpieczeństwa i ochrony przeciw pożarowej.
17. Zakazuje się korzystania z własnych urządzeń grillujących, jednorazowych lub wielorazowych ze względów bezpieczeństwa. Proszę 

korzystać z przygotowanego i oznaczonego miejsca do grillowania (ogniska) na terenie N-Glamping.
18. Goście ponoszą PEŁNĄ odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia 

i urządzeń technicznych N-Glamping (klimatyzacja, itp) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.
19. Goście są zobowiązani do wpłacenia KAUCJI w odpowiednich wysokościach za GLAMP Villę oraz za GLAMP na poczet ewentualnych 

zniszczeń. Kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu bądź bezpośrednio na konto Wypoczywającego zgodnie z życzeniem.
20. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu N-Glamping Goście zostaną powiadomieni oraz obciążeni kosztami naprawy zgodnie z ustaleniami.
21. N-Glamping nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości ani za zgubione ich rzeczy na terenie N-Glamping.
22. Wszelkie usterki sprzętów w N-Glamping należy zgłaszać obsłudze N-Glamping niezwłocznie podczas pobytu.
23. Do toalet nie można wrzucać niczego innego niż papier toaletowy - gwarantowany przez N-Glamping w obiektach. Dotyczy chusteczek 

nawilżonych, podpasek, płatków higienicznych, itp. W obiektach N-Glamping znajdują się kosze w kuchniach i łazienkach, ktore służą 
temu celowi.

24. W GLAMPACH znajdują się łóżka piętrowe – prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności szczególnie przy wchodzeniu/schodzeniu 
na/z antresolę i korzystania z miejsc do spania.

25. Cisza nocna od godz. 23-7, z szacunkiem dla wszystkich Gości.
26. Na obszarze N-Glamping zabronione jest zakłócanie spokoju innych Wypoczywających.
27. Nie zezwala się na korzystanie z głośników przenośnych w otwartych wspólnych przestrzeniach N-Glamping ( Glamp Wiata, plaża), 

chyba że pozostali Wypoczywający nie mają nic przeciwko. 
28. Przebywające na terenie N-Glamping zwierzęta są pod opieką Wypoczywających właścicieli, którzy mają obowiązek sprzątania, 

zajmowania się swoimi pupilami. Obowiązkiem właścicieli zwierząt jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim innym 
Wypoczywającym wynikające z obecności pupili na terenie N-Glamping. 

29. N-Glamping zastrzega sobie prawo do odmówienia dalszego świadczenia usług Gościom, którzy nie respektują zasad regulaminu
30. Regulamin znajuje się na www.nglamping.pl oraz w każdym obiekcie w wersji papierowej.
31. Goście dokonując rezerwacji godzą się na wypoczynek zgodnie z Regulaminem.
32. Goście naruszający zasady niniejszego regulaminu zobowiązani będą do opuszczenia N-Glampingu bez zwrotu kosztów.

Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez właścicieli N-Glamping i obowiązuje od 1.02.2023.
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