O CZYM
PAMIĘTAĆ?

9

HOUSESITTING & HOUSESWAPPING
Przed wyjazdem upewnij się, że Twój Gość wie wszystko, co
powinien wiedzieć. Wypisz najważniejsze informacje na
osobnej kartce i zostaw ją w widocznym miejscu.
Poniższa lista ma charakter orientacyjny, zanim oddasz
klucze zastanów się, co jeszcze możesz do niej dopisać.
Pamiętaj: im więcej informacji przekażesz na wstępie,
tym mniej ewentualnych nieporozumień.
Komunikacja to podstawa!
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NAMIAR NA SIEBIE
1

imię i nazwisko, adres mailowy, telefon,
preferowany sposób i częstotliwość
kontaktu podczas Twojej nieobecności. Czy
potrzebujesz regularnego kontaktu z
Gościem czy wystarczy jak będzie się z Tobą
kontaktować w razie wyraźnej potrzeby?

NAMIAR NA KOGOŚ ZAUFANEGO
2

Sąsiada, znajomego, czy członka rodziny, kto
w sytuacji alarmowej będzie na miejscu i,
jeśli to możliwe, komu zostawisz zapasowe
klucze.
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5
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POINFORMUJ SĄSIADÓW

16

PARKING
Jeśli Twój Gość przyjeżdża samochodem,
powiedz gdzie może zaparkować.
17

7

ŚMIECI

Jak działa pralka i zmywarka? Gdzie są
tabletki do zmywarki? Gdzie trzymasz
odkurzacz a gdzie zmiotkę?

JEDZENIE
Jeśli zostawiasz jedzenie w lodówce zaznacz
wprost, że jest do dyspozycji Gościa. W
miarę możliwości zostaw coś na pierwsze
śniadanie czy kolację po przyjeździe.

HASŁO DO WI-FI
Zostaw Gościowi hasło do wi-fi.

Co i jak często trzeba podlewać?

Co trzeba wiedzieć o Twoim zwierzęciu?
Karmienie - jak, kiedy, ile? Spacery - gdzie,
jak często, jak długo? W przypadku kotów czy wychodzące? Czy śpią na zewnątrz? Czy
zdarza im się nie wracać na noc? Opisz
nawyki - wszystko co pomoże Gościowi
zrozumieć i polubić się z Twoim pupilem.

Zostaw odpowiednią ilość karmy i żwirku i
napisz gdzie ich szukać, w przypadku żwirku
- gdzie wyrzucać, itp.

KONTAKT DO WETERYNARZA
Tak na wszelki wypadek. Jeśli będzie
potrzeba konsultacji weterynaryjnej Gość
powinien skontaktować się najpierw z Tobą,
a w sytuacji gdy poniesiesz jakieś koszty
leczenia zwierzaka, pokryje je.

NAJBLIŻSZA OKOLICA
Gdzie jest najbliższy przystanek
autobusowy, jak dojechać do centrum /
najważniejszych atrakcji, gdzie można
znaleźć rozkład jazdy i kupić bilety? Gdzie
jest najbliższy sklep spożywczy?

Gdzie się wyrzuca śmieci? Na ile frakcji je
segregować? Jak często są odbierane? Gdzie
trzymasz torby na śmieci?

SPRZĘTY DOMOWE
8

W miarę możliwości zostaw Gościowi
wolną półkę lub szufladę na rzeczy, a także
czystą pościel i ręczniki, chyba że ustalicie
inaczej.

ZAOPATRZENIE
15

BEZPIECZEŃSTWO
Kod do domofonu, pilot do bramy, alarm zostaw instrukcje dotyczące wchodzenia i
wychodzenia z domu, także informację czy
zamykać okna czy można zostawiać
uchylone.

PRZESTRZEŃ DLA GOŚCIA

ZWIERZĘTA
14

A jeśli Twój Gość wyjeżdża przed Twoim
powrotem, zostaw instrukcję co ma zrobić z
kluczami.

...że wyjeżdżasz, i że ktoś zatrzyma się w
Twoim domu - niech nie będą zaskoczeni.

Z których pomieszczeń Gość może
korzystać, a które mają zostać zamknięte?
Czy jest coś na co powinien szczególnie
uważać? Jeśli boisz się o blat w kuchni czy
delikatną podłogę, powiedz to wprost, żeby
Gość był świadomy, że powinien bardziej
uważać na te konkretne rzeczy.

ROŚLINY
13

KIEDY DOKŁADNIE WRACASZ?
3

OGRANICZENIA

18

ATRAKCJE
Jakie są atrakcje w okolicy, dobra
restauracja, park itp.?

housesitting.pl

