REGULAMIN
Dyrekcja naszego Hotelu serdecznie wita przybyłych gości. W celu uniknięcia nieporozumień,
udanej współpracy, oraz zapewnienia Państwu udanego i spokojnego pobytu prosimy
o zapoznanie się z regulaminem.
1. Gość zobowiązany jest przedstawić do wglądu obsłudze obiektu swój ważny dokument
tożsamości ze zdjęciem i podpisać kartę meldunkową w celu umożliwienia dokonania
zameldowania.
2. Goście zobowiązują się przestrzegać niniejszego regulaminu, przepisów BHP i
przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.
3. Właściciele obiektu nie odpowiadają za mienie gości.
4. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00- 6.00
5. W obiekcie zabronione jest zapraszanie i przyjmowanie gości (osób niebędących klientami
obiektu)
6. Doba pobytu obowiązuje od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
7. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
8. Koszt wynajmu regulowany jest osobiście przez gościa w dniu wynajęcia pokoju.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 60%.
9. Obsługa nadzorująca obiekt ma prawo wejścia do wynajętego pokoju w przypadku zauważenia
niebezpieczeństw zagrażających bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się
gości do regulaminu obowiązującego w obiekcie.
10. Na terenie obiektu zabrania się palenia papierosów. Miejsce do tego znajduje się przed
wejściem do budynku.
11. Parking dla gości jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciele obiektu nie ponoszą
odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub
uszkodzenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych, zgubienia kluczy (20 zł).
13. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
14. Prosimy o dbanie o wynajęty pokój, o wyłączanie prądu i zakręcanie wody.
15. Zabrania się wieszania w przestrzeni okiennej jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników)
16. Zabrania się samodzielnej naprawy urządzeń lub przedmiotów.
17. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osób będących pod widocznym
wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub zachowujących się agresywnie.
18. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do puszczenia obiektu
bez zwrotu kosztów
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19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach
grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia
pokoju hotelowego
20. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, bądź szkodę na osobie
gości, pracowników hotelu, albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób
zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu
21. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz
pozostawić w recepcji.
22. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres za
który uiścił należną za pobyt opłatę.
23. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
Życzymy miłego pobytu
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