Cennik usług dodatkowych w Domu Fundacji Moja Dominikana
w Cabarete w Republice Dominikany.

1. Niniejszy cennik stanowi wykaz usług dodatkowo płatnych do Umowy Wynajmu Domu Fundacji
Moja Dominikana w Cabarete i stanowi orientacyjną wartość konkretnych usług. Przed
zamówieniem usług Klient dostanie indywidualną wycenę, która będzie wiążąca dla obu stron.
2. Każda prośba Klienta dotycząca skorzystania z dodatkowych usług musi być ustalona
z Pracownikami Fundacji i opłacona z góry. Istnieje jednak możliwość skorzystania z usług
„natychmiastowo” jednak po ustaleniu telefonicznym czy elektronicznym z pracownikami
Fundacji i przekazaniu opłaty Rezydentowi.
3. Opłaty za usługi dodatkowe powinny być uiszczane na konto Fundacji, chyba że ustalone będzie
pozostawienie opłaty u Rezydenta Fundacji na miejscu w Cabarete po wcześniejszym
zaakceptowaniu tego faktu przez Pracownika Fundacji.
4. Usługa sprzątania pokoju – w ramach wynajmu pensjonatu doliczona zostanie jednorazowa
opłata sprzątania pokoju ( w wysokości 100 zł – słownie: sto złotych) zrealizowana po opuszczeniu
pokoju przez klienta. Każdorazowa dodatkowa usługa serwisu sprzątającego na życzenie Klienta
ustalana jest w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). W ramach serwisu dodatkowego
zawarta jest: zmiana pościeli, wytarcie kurzy, zamiecenie podłogi i umycie jej środkami
chemicznymi.
Przestrzenie ogólnodostępne – tj. łazienka, kuchnia, salon, przedpokój i przestrzeń wokół Domu
powinny być utrzymywane w czystości również przez Klienta. Środki chemiczne i sprzęt
ułatwiający sprzątanie dostępny jest na miejscu.
5. Usługa prania – istnieje możliwość zlecenia prania, usługa ta jest liczona za jedno pranie – 25 zł
(słownie: dwadzieścia pięć złotych). Usługa ta nie obejmuje prasowania. Żelazko dostępne jest
w domu bez dodatkowych opłat.
6. Opieka Rezydenta Fundacji w Cabarete - istnieje możliwość opłacenia usługi pomocy Rezydenta
Fundacji na miejscu w Cabarete. Ponieważ Rezydent jest Dominikańczykiem obowiązują go reguły,
zasady, oraz zachowanie przestrzegane na Dominikanie. Informujemy, iż są one odmienne niż te
występujące w Europie. Fundacja oświadcza jednocześnie, że nie przyjmuje zażaleń związanych
z kulturą i zwyczajami dominikańskimi. Rezydent mówi w języku hiszpańskim.
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W ramach opieki Rezydenta zawarte są:
– udzielanie informacji o zasadach panujących na Dominikanie,
- informacja o lokalnych atrakcjach turystycznych oraz pomoc w przemieszczeniu się do danego
miejsca,
- pomoc w znalezieniu dogodnych i atrakcyjnych miejsc, gdzie warto zjeść, zrobić zakupy itp.
- pomoc przy problemach medycznych jak dowóz do lekarza czy zakup leków
- indywidualne potrzeby Klientów, do uzgodnienia.
Cena za opiekę zależy od ilości dni i intensywności jego zadań. Średnio cena waha się od 50 zł do
100 zł za dzień (najwyższa stawka jest za dzień jak w punkcie 8) – w zależności od ilości
wykorzystanych dni – im więcej dni tym niższa cena.
7. Opłata za wypożyczenie samochodu – Fundacja posiada własny samochód – Jeep Wrangler
rocznik 2000. Samochód jest „kultowy”, ale co z tym się wiąże – nie jest przeznaczony do dalekich
podróży. Istnieje możliwość wynajęcia go do zwiedzania w obrębie 100 km od Domu.
Wypożyczenie samochodu możliwe jest po wcześniejszych ustaleniach i umieszczeniu
odpowiedniej opłaty. Cena za wypożyczenie samochodu na 1 dzień to 150 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych). W przypadku chęci wynajęcia go na dłuższy czas – więcej niż 3 dni, cena
spada do 100 zł za dobę (słownie: sto złotych).
Cena wynajęcia samochodu nie obejmuje paliwa. Konieczne jest podpisanie zobowiązania,
iż wszelkie uszkodzenia wynikające z użytkowania auta podczas najmu ponosi Klient.
8. Organizacja wycieczek lokalnych – Rezydent może zostać wynajęty jako kierowca i pilot
dowożący klientów do miejsc atrakcyjnych turystycznie i pomóc w zakupie biletów wstępu do
miejsc odwiedzanych – co niejednokrotnie jest bardziej atrakcyjne cenowo niż własne negocjacje
z lokalną społecznością. Nie jest on natomiast przewodnikiem posiadającym ścisłą wiedzę
o atrakcjach turystycznych. W przypadku wynajęcia Rezydenta w takim charakterze ustalana jest
opłata za czas pracy rezydenta 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) i koszt paliwa. Ceny
wstępu do atrakcji ponosi Klient. W cenę za dzień Rezydenta, w tym przypadku wliczona już cena
za auto w danym dniu, jednakże z zastrzeżeniem, iż maksymalnie auto pomieści do 5 osób.
W przypadku grupy powyżej 5 osób niezbędne jest wynajęcie większego samochodu, co stanowi
dodatkowy koszt dla Klienta.
9. Organizacja transferów z lotniska - Istnieje możliwość zorganizowania transferu z lotniska.
Ceny dojazdu z lotnisk na Dominikanie kształtują się następująco (cena za przejazd w jedną
stronę):
 Lotnisko Puerto Plata – 100 złotych dla 3 osób i 3 szt. bagażu
 Lotnisko Punta Cana – 700 złotych dla 3 osób i 3 szt. bagażu
 Lotnisko Santo Domingo – 500 złotych dla 3 osób i 3 szt. bagażu
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W przypadku większej ilości osób niż 3 i większej ilości walizek – pobierana jest dodatkowa opłata
w wysokości 250 złotych, wynikająca z konieczności wynajmu większego samochodu mogącego
pomieścić do 7 osób.
W przypadku wynajmu transferu z lotniska dla grup zorganizowanych powyżej 7 osób - ustala się
indywidualnie cenę, gdyż wymaga ona wynajmu busa mieszczącego określoną liczbę pasażerów.

Istnieje możliwość innych usług – po indywidulanym przedstawieniu ich przez Klienta.
Ceny ustalane indywidulanie.
Cennik wchodzi w życie z dniem 27.07.2017 roku. Ze względu na wahania kursu walut i zmiany cen
u dostawców na Dominikanie zastrzegamy sobie prawo zmiany cen. Wiążącą deklaracją dla obu stron jest
potwierdzenie przez pracownika Fundacji końcowej ceny usług i akceptacja ich przez Klienta.
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