Regulamin Hotelu
Służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
1.

Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2.

Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.

3.

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4.

Życzenia przedłużenia pobytu poza okresem wskazanym w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w
recepcji do godziny 10.30 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5.

Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania dostępnych pokoi.

6.

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości
usług prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

7.

Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:


Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,



Budzenie o wyznaczonej godzinie,



Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelowej skrytce
depozytowej,



Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.

8. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości,
znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów
wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

9. Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu,
przy czym hotel zastrzega możliwości weryfikacji treści wpisanych do karty meldunkowej z dowodem osobistym
lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

10. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania
depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt oraz na poczet możliwych zniszczeń.
11. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
12. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności
albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie
zostaną oddane do depozytu recepcji lub nie zostały zabezpieczone w sejfie pokojowym.
13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do
Gościa.
14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go
osób.
15. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
16. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił
należną za pobyt opłatę.
17. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
18. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, żelazek oraz
innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia hotelu.
20. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin
hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników
hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub
funkcjonowania hotelu.
21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą
odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te
przedmioty przez 3 miesiące.

22. Na terenie całego hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku stwierdzenia palenia
papierosów w pokoju bądź łazience będzie naliczona kara za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli, itp.
(w wysokości 100 €).

23. W hotelu nie akceptujemy zwierząt.

