
OGIEŃ
Prosimy o zachowanie najwyższej 

ostrożności z ogniem. W domu 
znajdują się 2 gaśnice, oraz czuj-

niki dymu i czadu. Proszę nie 
palić otwartego ognia wewnątrz 
domu i na werandzie. W domu 

obowiązuje zakaz palenia tytoniu.  

ELEKTRYCZNOŚĆ
Korki elektryczne znajdują się 
za białą szafą w sieni, oraz nad 

drzwiami wejściowymi  
od zewnątrz.

WI-FI
użytkownik: Serafin
hasło: molusie742

ŚMIECI
Segregujemy śmieci. Prosimy 
dzielić wyrzucane śmieci na 

sekcje, a worki zanosić do zbior-
czych pojemników za domem. 

Odpadki bio prosimy wyrzucać 
na kompost za domem, a papier 

zostawiać pod kominkiem.

BUTY
Prosimy nie chodzić w domu  
w butach i prosimy o troskę  

o nasze podłogi zrobione z mięk-
kiego iglastego drewna.

DZIECI
Dzieci powinny znajdować się pod 
nadzorem rodziców / opiekunów, 
którzy ponoszą pełną odpowie-
dzialność za ich bezpieczeństwo.

GAZ
Zapasowa butla z gazem  
do kuchenki znajduje się  

pod schodami.

KONTAKT
Numery telefonów  

do gospodarzy:

501 182 225 – Adrianna
608 832 462 – Kuba

KLUCZE
Klucze do domu znajdują się  

w schowku na szyfr na werandzie, 
na ścianie domu, za rogiem. Kod 
do skrytki przesyłamy w wiado-

mości przed Waszym przyjazdem 
Należy wprowadzić kod i przesu-
nąć czarną dźwigienkę otwiera-
jącą schowek . W dniu wyjazdu 
proszę też tam zostawić klucze.

projektor
Projektor włączamy czarnym 

pilotem, biały służy do obsługi 
Google Home. Możecie zalogować 
się do swoich serwisów streamin-
gowych, ale przed wyjazdem tylko 
wylogujcie się z nich, nie usuwa-

jąc konta Google Home.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Goście ponoszą pełną odpowie-

dzialność materialną za wszelkie-
go rodzaju uszkodzenia lub znisz-

czenia w Osadzie Molusiówka 
powstałe z ich winy i zobowiązani 
są do pokrycia strat przez nich 

spowodowanych.

Życzymy miłego pobytu

Ada i Kuba

DREWNO
Do dyspozycji gości pozostawia-
my drewno kominkowe w ilości: 
2 taczki na rozgrzanie balii + 1 

taczka na każdy dzień pobytu. Za 
każde dodatkowe taczki drewna 
pobieramy opłatę w wysokości 
100 zł. Drewno proszę rąbać na 
drewnianym pieńku przed do-

mem z zachowaniem najwyższej 
ostrożności.

CISZA NOCNA
Cisza nocna obowiązuje  

w godzinach 22-6.

ZAMELDOWANIE
Godziny zameldowania w dniu 
przyjazdu: od godziny 16:00,  

godzina wymeldowania w dniu 
wyjazdu: najpóźniej 11:00.  

Jeżeli chcecie przedłużyć pobyt 
– pytajcie umożliwimy to w miarę 

możliwości.

PARKING
Nad domem znajduje się mały 

parking na 2 samochody, ale za-
chowajcie ostrożność w deszczo-
we dni. Zimą samochody zosta-

wiamy na górnym parkingu, 
50 metrów od domu.

KOMINEK I BALIA
Kominek i piec ogrzewający balię 
rozpalamy „od góry”, czyli układa-
my stos od grubszych kawałków 
na dole do najdrobniejszych na 

górze, na to podpałka, otwieramy 
dostęp powietrza i zapalamy. 

Ogień powoli schodzi w dół. Jest 
to najbardziej ekonomiczny  

i ekologiczny sposób rozpalania.  
Gdy płomienie rozpalą się na 
dobre i palą się najgrubsze 

kawałki drewna na dole stosu 
przymykamy dostęp powietrza  

do paleniska.

WODA
Woda jest zdatna do picia po 

przegotowaniu. Zawór wody znaj-
duje się obok muszli klozetowej, 

pod drewnianym schodkiem.

ZWIERZĘTA
 Prosimy o sprzątanie po swoich 
pupilach, szczególnie odchodów 

w bezpośrednim sąsiedztwie 
domu, oraz o niewpuszczanie ich 

na kanapy i do łóżek. 

BALIA
 Prosimy o szczególną ostrożność 

przy korzystaniu z balii oraz  
stosowanie się do Regulaminu 

Korzystania z Balii Osady  
Molusiówka.

INFORMACJE 
PRAktyczne


