REGULAMIN HOTELU

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i trwa do godz 12.00 dnia następnego
2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu
tożsamości ze zdjęciem
3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres
za który uiścił opłatę
4. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do
godz. 22.00
5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, na osobie Gościa,
pracowników, osób przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub
funkcjonowanie hotelu
6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca
opłaty za daną dobę hotelową
7. W hotelu między godz. 22.00, a godz. 7.00 obowiązuje zachowanie ciszy. Zachowanie
osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości. Hotel
może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę
8. Prosimy o nie wnoszenie z Restauracji do pokoju hotelowego naczyń, jedzenia oraz napojów
ciepłych
9. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić
krany oraz
sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość hotelowy ponosi materialną
odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, działania lub zaniechania, jak
również działania osób mu towarzyszących.
Za zgubienie klucza, karty do pokoju Gość zostanie obciążony kosztami - 50zł
10.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w
pokojach hotelowych grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych podobnych
urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju
11.
W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu itp. W razie naruszenia
zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami – 500zł
12.

Hotel akceptuje obecności zwierząt (tylko małe rasy psów-obowiązkowo na smyczy)

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

