Kodukord
Broneerimine




Hinnapakkumise saamine ei tähenda broneeringu kinnitamist.
Broneering hakkab kehtima peale Tiku talu kodukorraga nõustumist ja ettemaksuarve laekumist
Rae Majad OÜ kontole.
Külastaja saab tasuta tühistada kuni 14 päeva enne saabumist. Külastajal tuleb maksta esimese
öö tasu juhul, kui ta tühistab 14 päeva jooksul enne saabumist.

Sisse- ja väljaregistreerimine



Sisseregistreerimine alates kell 15.00 (erandjuhtudel on võimalik ka varasem saabumisaeg).
Väljaregistreerimine hiljemalt kell 12.00. Koristusaeg 12.00-15.00. Kui väljaregistreerimise aeg
hilineb, tekib rentnikul kohustus maksta juurde ühe päeva majutustasu.

Territoorium
Tiku talus on kaks parklat- puhkemajade külastajatele ja telkimisplatsi külastajatele. Parklate parema
mahutavuse huvides palun jälgi kaardil ja looduses olevat märgistust.
Talu territoorium on jagatud kolmeks (vt kaarti):
1. pererahva privaatala, kus on kliendil keelatud viibida;
2. puhkemajade ala, kus võivad viibida ainult puhkemajade külastajad;
3. telkimisplats, kus võivad viibida ainult telkimisplatsi külastajad.
Puhkemajade juures asuv mänguväljak on ainult puhkemajade külastajate käsutuses. Privaatalal asuval
mänguväljakul on külastajal keelatud viibida. Kui ei ole kokkulepitud teisiti.
Puhkemajad






Puhkemajade võtmed on broneeritud maja küljel asuva sildi läheduses koodiga võtme kapis.
Puhkemaja vara suhtes tuleb käituda heaperemehelikult. Kahjustuste tekitamisel hoonele,
puhkemaja sisustusele/tehnikale ja haljastusele tasub külastaja vastavalt omaniku poolt esitatud
arvele.
Kui on vajadus inventari (toolid, lauad, voodid jne.) ümbertõstmiseks, siis väljaregistreerumise
ajaks tuleb inventar tagasi panna nii nagu see oli sisseregistreerimisel.
Puhkemajas ja puhkemaja territooriumil tuleb hoida puhtust ja korda.
Meie saunades ei tohi kasutada vihtasid ega õlisid, mis kahjustavad saunainventari.

Telkimisplats
 Telkimisplatsi külastajale on eraldi parkla telkimisplatsi juures.
 Telkimisplatsil puudub prügikast. Prügi tuleb telkimisplatsi külastajal ise kaasa võtta.
 Telkides ei tohi hüpata.
 Telkimisplatsi kasutajatele mõeldud ujumiskoht asub telkimisplatsil. Kui ei ole kokkulepitud
teisiti.

Paadisild
 Enne paatide, vesirataste ja vee peal kõndimise laudade kasutamist palun tutvuda ujuvsõidukite
eeskirjaga.
Öörahu
 Öörahu on 23.00-07.00.
 Öörahu ajal ei tohi talu territooriumil tekitada müra/lärmi ega kuulata muusikat. Selle kodukorra
punkti rikkumisel lisandub arvele trahv 400 €.
Tuleohutus
 Puhkemaja kõrval söegrilli kasutades arvestage tuulega ning et see oleks ohutus kauguses
hoonetest.
 Grillimine ei ole lubatud puidust terrassidel.
Suitsetamine
 Hoonetes ei ole suitsetamine lubatud. Suitsetamise kohad on väljas terrassil.
Lemmikloomad
 Puhkemajades ei ole lubatud lemmikloomad.
NB! Õuealale on paigaldatud 2 valvekaamerat.

