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Obiekt LILIOWA12 jest położony przy ul. Liliowej w nadmorskiej miejscowości
Dębki. To dwa duże domy podzielone na luksusowe apartamenty. W każdym
apartamencie mieści się salon z aneksem kuchennym, dwie łazienki
i w zależności od układu dwie lub trzy sypialnie.
Na terenie obiektu znajduje się parking dla gości. Najmłodsi mogą korzystać z
placu zabaw, natomiast dla dorosłych atutem będzie sauna fińska.
W ogrodzie można zażyć kąpieli w jacuzzi oraz odpocząć na leżakach. Ręczniki
znajdują się w apartamencie, istnieje możliwość wypożyczenia szlafroków za
dodatkową opłatą. Każdy apartament posiada taras wyposażony w zestaw
mebli ogrodowych. Obiekty są ogrzewane centralnie, posiadają ogrzewanie
podłogowe, a w salonie znajduje się kominek, dlatego zapraszamy Państwa
również w chłodne dni.
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Dębki to magiczne miejsce położone na terenie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego u ujścia rzeki Piaśnicy. Miejscowość znajduje się nad samym
morzem, a jej atutem jest bardzo szeroka, piaszczysta plaża. Ścieżki na plażę
prowadzą przez las, dzielący ją od zabudowań.
Po zachodniej stronie Dębek jest rozlewisko rzeki Piaśnicy. Każdego roku
rzeka wybiera inną drogę do morza i zaskakuje turystów, którzy stale
odwiedzają ten zakątek. Jest on idealny do plażowania z dziećmi, które mogą
pluskać się w ciepłej, płytkiej wodzie.
Idąc plażą na wschód w kierunku Błot Karwieńskich znajdziemy bardziej
ustronne miejsca do plażowania. Wzdłuż miejscowości ciągnie się deptak,
który przyciąga spacerowiczów. Jest duży wybór knajpek, serwujących świeże
ryby (w Dębkach jest zarejestrowana przystań rybacka).
Rzeka Piaśnica wypływa z odległego o 10 km jeziora Żarnowieckiego
o powierzchni 1470 ha i średniej głębokości 8,4 m. Jego zaletą jest
temperatura wyższa od temperatur pobliskich zbiorników o 3-6 st. C.
W Nadolu można wypożyczyć motorówki, kajaki i łodzie. To idealne miejsce
do uprawiania sportów motorowych.
Dębki to odpowiednie miejsce dla pasjonatów jazdy na rowerze. W samej
miejscowości znajduje się wiele przygotowanych ścieżek. Jeżeli chcemy się
wybrać na dalszą wycieczkę mamy dużo możliwości. Polecamy trasę wzdłuż
półwyspu helskiego, choć do takiej wyprawy trzeba być dobrze
przygotowanym. Świetnym przeżyciem jest spływ kajakowy rzeką Piaśnicą do
morza.
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REGULAMIN LILIOWA12

LILIOWA12 będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego
regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych
Gości.

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Liliowa12.
2. Umowę najmu na czas określony uważa się za zawartą w momencie wpłynięcia na nasze konto

opłaty i jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem naszego regulaminu .
3. W przypadku rezygnacji z przyjazdu opłata nie podlega zwrotowi. Skrócenie pobytu nie

powoduję zwrotu kosztów wynajmu apartamentu.
4. Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
5. Zakwaterowanie i wykwaterowanie z apartamentu następuje w obecności reprezentanta

Liliowa12.
6. Oddawany do Państwa dyspozycji apartament i jest wysprzątany i bez usterek. W przypadku

stwierdzenia różnic spisu wyposażenia apartamentu ze stanem faktycznym lub uszkodzeń,
należy ten fakt zgłosić właścicielowi bezpośrednio przy zakwaterowaniu w apartamencie.
W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń. Każdą
usterkę lub awarię należy zgłaszać niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Pełną odpowiedzialność
materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów,
wyposażenia i urządzeń apartamentu odpowiada osoba wynajmująca.

7. Uiszczenie pozostałej kwoty za wynajem aparamentu musi nastąpić w dniu przybycia,
maksymalnie do godziny od odebrania kluczy do apartamentu, wtedy też pobierana jest kaucja
zwrotna w wysokości jednej doby najmu.

8. Dokonując rezerwacji apartamentu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 883) . Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych
osobowych i ich aktualizacji.

9. Podstawą zameldowania jest okazanie przez wynajmującego dowodu osobistego lub paszportu.
10. Teren apartamentów Liliowa12 jest monitorowany 24h na dobę przez kamery umieszczone na

elewacji budynków. Osoby przebywające na terenie obiektu wyrażają zgodę na ich nagrywanie.
11. W cenę wynajmu apartamentu jest wliczony parking dla 1 samochodu.
12. Liliowa12 ma obowiązek zapewnić:
• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
• profesjonalną i uprzejmą obsługę
• wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego

obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
13. Gość powinien zawiadomić recepcję Liliowa12 o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej

stwierdzeniu.
14. Każdorazowo opuszczając apartament gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz okien.

W szczególności okien dachowych!
15. Gość Liliowa12 ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub

zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego
winy lub z winy odwiedzających go osób.

16. Gość Liliowa12 nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął
okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
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17. Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą w nim przebywać od godziny 7.00 do godziny
22.00.

18. Na terenie obiektu Liliowa12 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny
7.00. Goście mają obowiązek szanować prawo innych do spokojnego wypoczynku. W przypadku
naruszenia ogólnie pojętych zasad dobrego zachowania (szczególności ciszy nocnej) w stosunku
do innych gości zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia pobytu bez zwroty
kosztów.

19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,
żelazek elektrycznych, grzejników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących
wyposażenia apartamentu.

20. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i innych.
21. Zabrania się:
• Przestawiania mebli w apartamentach;
• Ustawiania grilla na tarasie;
• Wnoszenia rowerów do apartamentów i na tarasy.
22. Liliowa12 może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył

regulamin Liliowa12 .
23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa wyjeżdżającego z apartamentu będą

odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji,
Liliowa12 przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

24. Zabrania się używania otwartego ognia w apartamencie. Kominek rozpala przedstawiciel
z recepcji.

25. Liliowa12 uprzejmie prosi swoich gości o nie smażenie ryb w apartamencie !!!

Drogi Gościu, prosimy abyś docenił starania włożone w przygotowanie tego obiektu 
i wrócił do nas za rok 
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REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ  W LILIOWA12

1. Sauna jest czynna na życzenie gościa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 17:00 do
21:00.

2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
• zaspokoić potrzeby fizjologiczne,
• zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
• zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
• umyć całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć do sucha.
3. Prawo do samodzielnego korzystania z sauny mają Klienci, którzy ukończyli 18 rok życia.
4. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko pod opieką rodziców lub

opiekuna.
5. Z sauny należy korzystać nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy

zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
6. Wchodząc do sauny zostaw obuwie (zmienne klapki) przed wejściem.
7. Każdy gość musi posiadać czysty ręcznik - do użytku wewnątrz sauny.
8. Nie należy polewać kamieni na piecu płynami (jedynie wodą).
9. W kabinie sauny zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo-eterycznych i innych

środków.
10. Sauna powinna być wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, wyłącznie jako forma

odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażenia i zanieczyszczać kabiny sauny.
11. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

oraz środków odurzających na terenie sauny.
12. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp. oraz

z zewnętrznymi objawami chorobowymi nie będą obsługiwane.
13. Korzystający zobowiązani są do utrzymania należytego porządku w saunie i na zapleczu.
14. Korzystający z sauny ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe

z ich winy.
15. W przypadku zauważenia nieprawidłowości działania sauny (np. za niska temperatura)

prosimy o kierowanie uwag do Recepcji.
16. Liliowa12 nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w saunie.
17. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu i zasad

bezpieczeństwa korzystania z saun oraz kulturalnego zachowania.

PAMIĘTAJ! ISTNIEJĄ PEWNE GRUPY CHORÓB I DOLEGLIWOŚCI, KTÓRE STANOWIĄ
PRZECIWSKAZANIE DO KORZYSTANIA Z SAUNY.

Liliowa12 nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania
zasad bezpieczeństwa i powyższego regulaminu.
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI

1. Wanna jacuzzi jest integralną częścią obiektu i obowiązują w niej przepisy niniejszego
Regulaminu.

2. Jacuzzi jest czynne na życzenie gościa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 17:00 do
21:00.

3. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz
przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.

4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem
mydłem i ciepłą wodą.

5. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
6. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią

przeciwwskazań.
7. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi

i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością
po konsultacji lekarskiej.

8. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi
widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami .

9. Za skutki zdrowotne z przebywania w jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne
ryzyko.

10. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
11. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków

odurzających.
12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią pracownicy obiektu Liliowa12.

Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich
poleceń.

13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane
z jacuzzi.

14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji
korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

PAMIĘTAJ! ISTNIEJĄ PEWNE GRUPY CHORÓB I DOLEGLIWOŚCI, KTÓRE STANOWIĄ
PRZECIWSKAZANIE DO KORZYSTANIA Z JACUZZI.

Liliowa12 nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania
zasad bezpieczeństwa i powyższego regulaminu.
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INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z JACUZZI

1. Wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu z zachowaniem
szczególnej ostrożności.

2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
3. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby.
4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min.
5. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
6. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić.
7. Osobom przebywającym w jacuzzi zabrania się:
• powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu

i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować
nieszczęśliwy wypadek,

• użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany,
• wpychania osób do wanny,
• wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np.

szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.
• zanurzania głowy i twarzy,
• nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za

nieprzyzwoite lub obraźliwe,
• manipulowanie przy dyszach i pokrętłach,
• wylewania wody z jacuzzi.

UWAGA! DŁUŻSZE PRZEBYWANIE ORAZ ŁĄCZENIE PRZEBYWANIA Z SAUNĄ MOŻE
WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU .
SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY,
ZASŁABNIĘCIE.

Przeciwwskazania : osoby z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, cukrzycą,
alergią, stanami zapalnymi skóry, stanami zapalnymi dróg moczowych, grzybicą,
epilepsją .
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REGULAMIN PLACU ZABAW LILIOWA12

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do 14 lat.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie

ponoszą odpowiedzialność.
4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Ze zjeżdżalni należy korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem.
7. W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
8. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych.
9. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
• zaśmiecania terenu,
• niszczenia i uszkadzania roślinności,
• dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
• zakłócania spokoju i porządku publicznego,
• palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji

chemicznych,
• wprowadzania zwierząt,
• spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
• przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
10. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą

odpowiedzialność materialną. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy
niezwłocznie zgłosić w Recepcji Liliowa12.

11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane
z terenu placu zabaw.

TELEFONY KONTAKTOWE:
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ MIEJSKA – 986
Liliowa12 ( recepcja 600 077 772 )
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Przydatne linki:
www.kaszubypolnocne.pl
www.krokowa.pl
www.kck.krokowa.pl
www.debki.pl

Zachęcamy do pobrania aplikacji Gdynia i Północne Kaszuby

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku
(www.facebook.com/liliowa12&15), do obserwowania nas na Instagramie
(instagram.com/liliowa12&15) oraz prosimy o wystawienie opinii na profilu Google.

Życzymy Państwu udanego pobytu! 
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