REGULAMIN HOTELOWY
1.Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest częścią
umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie
rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż
zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Nie zastosowanie się do regulaminu może skutkować nałożeniem kary
finansowej.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
3. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego, w przypadku braku uzgodnienia
przedłużenia doby hotelowej, Hotel ma prawo naliczyć opłatę za kolejną dobę hotelową.
4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz
podpisanie karty meldunkowej.
5. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.
6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę
hotelową.
7.W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia
Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
8.Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w
szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa,
pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
9.Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło,
zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
10.Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów
prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku
działania dzieci.
11.Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel
zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
12.Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo
przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na
przechowanie do depozytu hotelowego.
13.Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa,
przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane
na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.
14.W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
15. Na wyposażeniu pokoju 2-osobowego znajdują się :
-2 poduszki
-2 prześcieradła
-2 kołdry
-2 duże ręczniki
-1 mały ręcznik i 1 stópka
Wszelkie braki w wyposażeniu i usterki należy zgłaszać obsłudze.
16. We wszystkich pokojach obowiązuje zakaz zdejmowania moskitier.
17.Bezwzględny zakaz palenia papierosów, w tym papierosów elektrycznych obowiązuje na terenie całego hotelu. Dla
osób palących jest wyznaczone do tego miejsce na zewnątrz, przed hotelem. Osoby łamiące ten zakaz mogą być
obciążone karą finansową w kwocie 500zł.
PODPIS GOŚCIA

