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 apartamencie istnieje bezwzględny zakaz palenia
wyrobów tytoniowych. W pomieszczeniach
znajdują się czujniki dymu.

NO SMOKING
There’s a complete prohibition of smoking tobacco
products in the apartment. There are smoke detectors
inside it.

2

CISZA NOCNA
Pamiętaj o przestrzeganiu ciszy nocnej
w godzinach 22.00–06.00

CURFEW
Remember about the lights-out period
from 10 pm till 6 am.
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NIE ZAKŁÓCAJ SPOKOJU SĄSIADÓW
Pamiętaj, że mieszkasz wśród innych ludzi.
Korzystaj z lokalu w taki sposób aby Twój pobyt
nie był uciążliwy dla sąsiadów.

Do not disturb the neighbours
Remember that you are living among the others.
Use the apartment in such a way so that your stay
wouldn’t be disruptive for the neighbours.

4

DBAJ JAK O SWOJE
Prosimy, aby dbać o lokal i jego wyposażenie oraz
o wszelkie mienie znajdujące się w lokalu.

TREAT IT AS IF IT WAS YOURS
We ask you to take care of apartment, all
the equipment and property in the apartment.

5

ZACHOWAJ CZYSTOŚĆ
Prosimy zadbać o porządek i czystość
w apartamencie.

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

6

WYCHODZĄC WYŁĄCZ URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE
Pamiętaj, aby opuszczając lokal, wyłączać oświetlenie oraz urządzenia elektryczne takie jak żelazka itp.

SWITCH OFF ALL THE ELECTRICAL EQUIPMENT 
WHEN LEAVING
Remember to switch off lights and external electrical
equipment like iron etc., before leaving.

7

WYCHODZĄC ODŁĄCZ WODĘ
Pamiętaj, aby opuszczając lokal, zakręcić dokładnie
zawory w kranach oraz od prysznicu.

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

8

OGIEŃ
Jeśli zauważysz ogień lub pożar w lokalu,
skorzystaj z gaśnicy, znajdującej się przy wyjściu
i/lub wezwij pomoc pod nr tel. 998

FIRE
If you notice fire in the apartment, use
fire-extinguisher, which is near the exit
or dial 998 for help.
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ZAMYKAJ DRZWI NA KLUCZ
Wychodząc z lokalu upewnij się,
że zamknąłeś drzwi.

LOCK THE DOOR  
Leaving the apartment, make sure you locked
the door.
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SKONTAKTUJ SIĘ W RAZIE POTRZEBY
Jesteśmy zawsze do dyspozycji pod numerami
tel: 601 63 77 74, 79195 09 02, 512 86 55 21

CONTACT US IF NECESSARY  
We are always available – dial:
+48 601 63 77 74,+48 79195 09 02,+48 512 86 55 21

