
 MIESZKANIE „JERYCHONKA” W GDYNI OKSYWIE 

UL. ŚMIDOWICZA (OKOLICA AMW) 

           REZERWACJA 

1. W celu rezerwacji apartamentu należy wpłacić zadatek w wysokości 30% całej kwoty. 

Dane do przelewu wysyłane są na podany adres mailowy lub numer telefonu. 

2. W celu rezerwacji apartamentu na czas Festival Opener należy wpłacić zadatek w 

wysokości 30%, 30% 30 dni przed Festivalem a pozostałe 40% w dniu przyjazdu. 

3. Goście mają czas na wpłatę zadatku  do 3 dni roboczych. Po upływie tego czasu 

rezerwacja może być anulowana. 

4. W przypadku chęci anulowania rezerwacji w terminie poniżej 30 dni do dnia 

zakwaterowania, zadatek nie podlega zwrotowi. 

5. W przypadku anulowania rezerwacji powyżej 30 dni do dnia zakwaterowania, 

zwracane jest 50% wpłaconego zadatku (nie dotyczy Festivalu Opener)  

ZAMELDOWANIE 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00 i trwa do godziny 12.00 dnia 

następnego. Nie opuszczenie pokoju do godz. 12.00 oznacza przedłużenie pobytu  

o kolejną dobę, co jest jednoznaczne z koniecznością uiszczenia opłaty za apartament 

według stawki ujętej w cenniku bez gwarancji pozostania w apartamencie. 

2. W celu zameldowania prosimy naszych gości o przedstawienie dokumentu tożsamości 

ze zdjęciem (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy). Opłata za pobyt 

pobierana jest z góry według cen podanych podczas rezerwacji apartamentu.  

W przypadku nie wykorzystania rezerwacji z przyczyn zależnych od klienta zadatek 

wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny. Istnieje możliwość wykorzystania 

zadatku w innym terminie w zależności od dostępności apartamentu. 

3. Za pobyt w apartamencie wystawiamy rachunek uproszczony. 

4. W czasie meldunku goście otrzymują klucze od drzwi do apartamentu oraz klucz do 

drzwi wejściowych do kamienicy. W przypadku zagubienia otrzymanego klucza 

pobierana będzie opłata w wysokości 100.00 złotych za 1 klucz oraz będzie 

wystawiony rachunek uproszczony. 

5. Za kosztowności, pieniądze, sprzęt elektroniczny oraz inne cenne przedmioty 

pozostawione w apartamencie właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kradzież. 

Kradzież zgłaszana będzie na Komisariat Policji Gdynia Oksywie. 

6. Apartament może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu 

rażąco naruszył regulamin pobytu wyrządzając szkodę w mieniu apartamentu, zakłócił 

spokój, ciszę nocną lub bez podania przyczyny. 

7. Podczas Opener w apartamencie za dnia może przebywać tylko ilość zgłoszonych 

osób do zameldowania. 

 

 



WYMELDOWANIE 

1. Goście opuszczający apartament sprawdzają czy zabrali swoje rzeczy osobiste. 

2. Klucze do apartamentu należy oddać osobiście do właściciela apartamentu po 

wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym 601 65 88 12. 

3. Apartament należy zostawić w stopniu nie pogorszonym technicznie i estetycznie. 

                PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCIA 

1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. 

2. Na terenie całego apartamentu obowiązuje zakaz palenia czegokolwiek oraz 

używania otwartego ognia. Włączenie się czujki przeciwpożarowej to opłata karna 

200.00 złotych oraz pokrycie kosztów związanych z przyjazdem straży pożarnej. 

Zakaz posiadania w apartamencie narkotyków. 

3. Podczas pobytu powyżej 5 dni apartament może być posprzątany na prośbę gości. 

Pościel wymieniamy po 5 dobie pobytu. Istnieje możliwość wymiany pościeli 

(poszwa mała x 2, poszwa duża, prześcieradło, 4 ręczniki) w dowolnym terminie 

na prośbę gościa za dodatkową opłatą 30.00 od łóżka. Pościel zmieniana jest przez 

gościa apartamentu. 

4. Osoby zameldowane w apartamencie zapraszające swoich gości ponoszą 100% 

odpowiedzialności prawnej i finansowej za ich pobyt. Odwiedziny mogą trwać 

tylko do godz. 22.00. 

5. Właściciel apartamentu ma prawo do usunięcia osób, które nie stosują się do 

zapisów regulaminu pobytu. W takiej sytuacji uprzednio uiszczone opłaty za 

nocleg nie podlegają zwrotowi. Służby mundurowe będą wzywane w 

ostateczności. 

6. Podczas składnia zamówień u dostawców proszę podać numer mieszkania „3”. 

Cennik dobowy za apartament 

Ilość osób 1-2 doby 3-5 dób 6-10 dób 11 dób i więcej 

1-2 100.00 90.00 80.00 70.00 

3-4 160.00 150.00 140.00 120.00 

5-6 180.00 1600.00 140.00 120.00 

Opener 1-6 osób 400.00 400.00   

                    Ceny za pobyt można negocjować. 

                                       

 



           Mieszkanie „Jerychonka” w Gdyni Oksywie. Zaledwie 1800m od Opener Festival.  

Samodzielne mieszkanie z dwoma sypialniami i pokojem z aneksem kuchennym.Spokojna  

i cicha okolica sprawi, że wypoczniesz. Z dworca PKP bezpośredni autobus nr 150. Kilkaset 

metrów do Akademii Marynarki Wojennej. W pobliżu zabytkowy kościół garnizonowy i 

kościół z XIII w. na Oksywiu. W okolicy duża ilość bunkrów, schronów i obiektów 

militarnych do zwiedzania z przewodnikiem (właściciel mieszkania) więcej na 

www.klodzinski.info.pl  

 

 

http://www.klodzinski.info.pl/

