
REGULAMIN HOTELU BESKID**** BALNEO MEDICAL RESORT&SPA 

 

PRZEDMIOT REGULAMINU 

  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności cywilnej stron oraz 

przebywania osób i zwierząt na terenie Hotelu BESKID**** i jest integralną częścią umowy 

zawieranej pomiędzy Hotelem BESKID**** a Gościem. Umowa pomiędzy Gościem a Hotelem 

BESKID**** zostaje zawarta, w zależności, które zdarzenie nastąpiło wcześniej, poprzez podpisanie 

przez Gościa karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub zapłatę całej należności 

za pobyt w Hotelu. Gość zawierając umowę z Hotelem BESKID**** potwierdza, iż zapoznał się z 

niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść i nie wnosi do niego zastrzeżeń, a także zobowiązuje 

się, że będzie stosował się do jego postanowień. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu BESKID**** BALNEO 

MEDICAL RESORT&SPA.  

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej oraz w każdym pokoju hotelowym, a 

także na stronie www.beskid.pl 

4. Właścicielem Hotelu BESKID****, a tym samym drugą stroną umowy zawieranej z Gościem, jest 

Jan Grzegorz Pacut, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Grzegorz Pacut 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ulica Skawińska 13, 31- 066 Kraków, numer NIP: 6760028869. 

5. Hotel jest uprawniony odmówić zawarcia umowy z obiektywnych przyczyn, w szczególności w 

przypadku, gdy uprzednio Gość nie zaspokoił wszystkich roszczeń Hotelu w związku z poprzednio 

zawartą umową bądź swoim zachowaniem rażąco naruszył postanowienia Regulaminu albo zasady 

współżycia społecznego.  

  

DOBA HOTELOWA 

  

1.Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe. 

2.Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego.  

3.Przedłużenie doby hotelowej jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu prośby do Recepcji w jak 

najszybszym czasie. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w sytuacji kiedy na 

dany moment wszystkie miejsca noclegowe będą zarezerwowane lub gdy Gość nie dokona płatności 

za dotychczasowy pobyt bądź nie przestrzega obowiązującego Regulaminu, a także z innych ważnych 

względów. 

  

 

 

 

 



REZERWACJA I MELDUNEK 

  

1.      Podstawowym warunkiem zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej, która stanowi potwierdzenie 

zawarcia pomiędzy stronami umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług hotelowych pomiędzy 

Gościem a Hotelem.  

2.      Gość- dokonując zameldowania lub uprzednio dokonując rezerwacji lub płatności na rzecz 

Hotelu- wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)- tzw. RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2018, poz. 1000, z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu przez Gościa i wykonania 

umowy. 

3.      Gość zameldowany w Hotelu nie może przekazywać pokoju w posiadanie lub do używania na 

jakiejkolwiek podstawie prawnej osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił 

należną opłatę za pobyt. 

4.       Osoby, które nie są zameldowane w Hotelu, mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym 

od godziny 10.00 do godziny 22.00. 

5.      Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym poza wyżej wyznaczonymi 

godzinami, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój Gościa na odpłatne 

dokwaterowanie osób według cennika. 

6.      Rezerwacja osiąga status gwarantowanej w momencie wpłacenia wyznaczonego w 

potwierdzeniu rezerwacji zadatku. Brak wpłaty zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji, co 

jest równoznaczne z odstąpieniem przez Hotel od umowy.  

7.       W przypadku kiedy Gość  nie zamelduje się w Hotelu w zaplanowanym terminie zadatek nie 

zostanie zwrócony (Hotel jest uprawniony zadatek zatrzymać).  W przypadku, gdy brak . 

8.      Hotel nie zwraca opłaty za rezygnację przez Gościa z rozpoczętej doby hotelowej.  

9. Hotel jest uprawniony odmówić zameldowania Gościa w sytuacji, gdy obiektywne przesłanki 

wskazują, iż Gość jest zakażony chorobą zakaźną bezpośrednio zagrażającą osobom trzecim, w 

szczególności wirusem SARS-Cov-2. Hotel ma prawo żądać złożenia w trakcie meldunku 

oświadczenia, iż Gość nie jest zobowiązany do przebywania na kwarantannie oraz nie wykazuje 

objawów choroby zakaźnej (gorączka, kaszel). 

  

 

 

 

 

 



USŁUGI 

  

1.      Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. 

2. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o ich 

niezwłoczne zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych 

usług. 

3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom: 

• warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, 

• bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu, 

• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu, 

• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w 

jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. 

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 

• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, 

• budzenie o wyznaczonej godzinie, zamawianie taksówki itp. 

5. Dla wszystkich Gości hotelowych udostępniamy bezpłatny dostęp do bezprzewodowej sieci WiFi. 

  

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU 

  

1.      Na terenie Hotelu znajduje się parking monitorowany niestrzeżony. Hotel nie ponosi 

odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne pozostawione na terenie Hotelu. 

2.      Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, w tym w następstwie kradzieży, uszkodzenia 

lub zniszczenia pieniędzy, papierów wartościowych, metali i kamieni szlachetnych, biżuterii i innych 

kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że przedmioty te 

zostały przez Gościa oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym. 

3.      Hotel może odmówić przyjęcia do depozytu przedmiotów oraz kwot o wysokim nominale a 

także przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub które wymagają szczególnej formy 

przechowywania (obiekty zabytkowe, dzieła sztuki). 

4.       Wszelkie przedmioty osobiste pozostawione przez Gości w pokoju hotelowym po 

wymeldowaniu będą do odebrania w Recepcji przez okres jednego miesiąca osobiście bądź kurierem 

(zamówionym przez Gościa na jego koszt). 

5.       Hotel obowiązany jest do wymiany ręczników oraz bielizny pościelowej na życzenie Gościa, 

jednak nie częściej niż raz na dobę.  

6. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Hotelu wynikają z norm art. 846- 849 ustawy- Kodeks 

cywilny. 

  



ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI I WARUNKI POBYTU 

  

1.      W przypadku korzystania z parkingu hotelowego Gość hotelowy może zostać poproszony o 

podanie numeru rejestracyjnego pojazdu. 

2.       W przypadku korzystania z dodatkowych usług hotelu Gość hotelowy może zostać poproszony 

o złożenie stosownego oświadczenia na dowód zapoznania się z Regulaminem. 

3.      W związku z dbałością o bezpieczeństwo pożarowe Gości oraz pracowników Hotelu zabronione 

jest używanie urządzeń elektrycznych (grzałek, suszarek itp.), które nie stanowią wyposażenia pokoju 

hotelowego. Sytuacja nie dotyczy ładowarek do telefonów, laptopów oraz zasilaczy komputerowych. 

W przypadku, gdyby używanie innych urządzeń elektrycznych było konieczne (w szczególności 

urządzenia dotyczące zdrowia), Gość jest zobowiązany sposób ich używania uzgodnić z pracownikiem 

Recepcji Hotelu. 

4.      Gość zobowiązany jest każdorazowo po opuszczeniu pokoju sprawdzić czy drzwi i okna są 

zamknięte, zaś wszystkie krany zakręcone. 

5.      Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z winy Gościa 

uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju oraz innych pomieszczeń 

hotelowych. 

6.      Na terenie Hotelu (w tym balkony i tarasy) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i 

wyrobów tytoniowych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 276). W przypadku 

naruszenia zakazu, Hotel jest uprawniony obciążyć Gościa opłatą za pranie zasłon i czyszczenie 

materiałów z dymu tytoniowego. 

7.       Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób 

dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym spowodowane szkody, odpowiadają opiekunowie prawni. 

8.      Z uwagi na bezpieczeństwo Gości, zakazuje się wchodzenia w butach narciarskich do Hotelu. 

9.      W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22 do godziny 6. 


