
REGULAMIN PRZECHOWALNI ROWERÓW
RULES FOR USING BIKE STORAGES

1. Przechowalnia jest dostępna wyłącznie dla gości Hotelu Bania **** Thermal & Ski
The bike storage is available only for Hotel Bania **** Thermal & Ski guests.

2. Korzystając z przechowalni rowerów potwierdza się zapoznanie z zapisami
niniejszego regulaminu.

By using bike storage room you confirm reading these regulations.

3. Uchwyt na rowery Bike Lift służy do mocowania rowerów. Wszystkie rowery
pozostawione w przechowalni muszą być umieszczone na uchwycie Bike Lift.

The Bike Lift holder serves as bike mounting.
All bikes left in the storage room must be placed on the Bike Lift holder.

4. Instrukcja obsługi uchwytu na rowery Bike Lift
jest umieszczona na ścianie przy urządzeniu.

The manual for the Bike Lift holder is attached to the wall next to the device.

5. W przypadku problemów z obsługą należy skontaktować się z recepcją Hotelu.
In case of problems with the service, please contact the Hotel reception.

6. Zamontowany na uchwycie Bike Lift rower można dodatkowo zabezpieczyć kłódką.
The bike mounted on the Bike Lift holder can be additionally secured with a padlock.

7. Przechowalnia rowerów jest dostępna dla gości po przyłożeniu zegarka Bania,
który umożliwia otwarcie pomieszczenia Zegarek wydaje recepcja podczas meldowania.

The bicycle storage room is available to guests by using the Bania watch, which allows
the room to be opened. The watch is issued by the reception desk when checking in.

8. Zgubienie zegarka prosimy natychmiast zgłaszać w recepcji.
Please report the loss of the watch immediately at the reception.

9. Przechowalnia rowerów jest stale monitorowana.
The bike storage room is constantly monitored.

10. Hotel dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo
sprzętowi pozostawionemu w przechowalni.

The hotel makes every effort to ensure the safety of the equipment left in the storage room.

11. Hotel Bania **** Thermal & Ski nie ponosi odpowiedzialności
za rowery oraz inny sprzęt pozostawiony w przechowalni.

Hotel Bania **** Thermal & Ski does not bear any liability for bikes and other pieces of equipment
left in the storage room.

12. Pozostawienie roweru w przechowalni jest równoznaczne
z akceptacją powyższego regulaminu.

Leaving the bike in the storage room is tantamount to accepting the above regulations.

Życzymy wygodnego użytkowania
Enjoy the experience


