O CZYM

SZKODY
6

Każdemu może się zdarzyć stłuc kubek,
jednak pamiętaj, że ponosisz pełną
odpowiedzialność za wszelkie
poważniejsze szkody.

PAMIĘTAĆ?
HOUSESITTING & HOUSESWAPPING
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Zanim weźmiesz od Gospodarza klucze zastanów się, czy
omówiliście wszystkie kluczowe kwestie.
Pamiętaj, komunikacja to podstawa!
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ZOSTAW NAMIAR NA SIEBIE
Przekaż adres mailowy, numer telefonu,
kontakt na FB. Warto też zostawić namiar
na osobę kontaktową, z którą Gospodarz
będzie mógł się skontaktować, jeśli coś Ci
się stanie lub nie będziesz dostępny/a przez
dłuższy czas.

GOŚCIE
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Zakładaj, że Gospodarz udostępnia swój
dom tylko Tobie. Jeśli planujesz zaproszenie
gości spytaj Gospodarza o pozwolenie.

PRYWATNOŚĆ
3

4

Uszanuj prywatność Gospodarza. Nie
przeglądaj szafek, nie wchodź do
zamkniętych pomieszczeń. Jeśli czegoś
potrzebujesz, to zapytaj, a nie przetrząsaj
cały dom.
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INTERNET
5

Dopytaj się o to, czy internet jest
limitowany. Używaj go tylko w legalnych
celach (torrenty zdecydowanie odpadają)

Jeśli opiekujesz się zwierzętami, upewnij
się, że wiesz co masz robić - gdzie jest
karma, jak często karmić, czy zwierzęta
wychodzą, gdzie jest żwirek, itd. Upewnij
się, że masz namiar do weterynarza, gdyby
doszło do nagłej sytuacji i nie byłoby
kontaktu z Gospodarzem.

ROŚLINY/OGRÓD
Jeśli pod Twoją opieką zostają rośliny,
wypytaj dokładnie, jak się nimi zajmować przede wsystkim czy podlewać i jak często.

WODA/PRĄD
Zapytaj się o lokalizację bezpieczników i
głównego zaworu wody. Poważne awarie
zwykle przytrafiają się w najmniej
spodziewanym momencie.

JEDZENIE
Nie częstuj się niczym, czego nie możesz
łatwo odkupić. Może się okazać, że ta
butelka wina była trzymana od 20 lat na
specjalną okazję...
W miarę możliwości zostaw coś na pierwsze
śniadanie czy kolację po powrocie
Gospodarza.

PARKOWANIE
Upewnij się, gdzie możesz bezpiecznie
zaparkować, by nie przeszkadzać sąsiadom,
nie zniszczyć nawierzchni, itd.

KOSZTY
Nie narażaj Gospodarza na dodatkowe
koszty. Odpuść sobie godzinne stanie pod
prysznicem, wyłączaj światła.

ZWIERZĘTA
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POZOSTAW PORZĄDEK
Ostatniego dnia posprzątaj po sobie,
pamiętaj o upraniu ręczników i pościeli,
chyba że ustalicie inaczej.

PRZESTRZEGAJ ZASAD
Pamiętaj, że jesteś gościem w czyimś domu,
zawsze respektuj zasady ustalone przez
Gospodarza.

housesitting.pl

