
REGULAMIN HOTELOWY - Hotel Fahrenheit 

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w 

przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i 

bezpiecznego pobytu naszych gości. 

 

§ 1 
 

1.  Pokoje w Hotelu wynajmowane są na okres doby hotelowej. 

2.  Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że 
pokój zastał wynajęty na jedną dobę. 

3.  Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 13.00 w dniu przyjazdu, 

kończy o godzinie 11.00 dnia następnego. 
4.  Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w 

Hotelu, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za 

dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania 
Regulaminu. 

5.  Gość za dodatkową opłatą w przypadku niespełnienia  

warunków określonych w § 2 ust. 3 i 4 może przedłużyć dobą hotelową w 
ramach możliwości oraz dostępności pokoi w hotelu. Opłaty za 

przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób: 

a/przedłużenie doby hotelowej do godz. 13:00 podlega opłacie 50 PLN; 
b/przedłużenie doby hotelowej po godz. 13:00 podlega pełnej opłacie za 

dobę hotelową. 

6. Gość przybywający do Hotelu zobowiązany jest do dokonania 
zameldowania w recepcji zgodnie z przepisami „Ustawy z dnia 10 kwietnia 

1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych” wraz późniejszymi 

zmianami. 
7. Wszystkie należności za usługi hotelowe pobiera recepcja, która 

zobowiązana jest do wystawienia dowodu sprzedaży. Opłata za pobyt 

pobierana jest z góry, chyba że umowy stanowią inaczej. 
8. Rezerwacje w Hotelu zachowują ważność do godziny 18.00 

planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował wcześniej o 

zmianie godziny przyjazdu. 
 

§ 2 

 

1.  Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, 

Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 

Dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. 
2.  Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych 

możliwości. 

 
§ 3 

 

1.  Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet 
jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 

2.  Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju 

hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22 istnieje 
obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w 

pokoju. 

3.  Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego 
pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w 

mieniu hotelowym bądź gości albo szkodę na osobie gości, pracowników 

hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób 
zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu. 

 
 

§ 4 

 
1.  Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardami 

określonymi w „Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 

sierpnia 2004 r.” wraz z późniejszymi zmianami w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o 

jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję. 
2.  Hotel ma obowiązek zapewnić: 

a/  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa 

b/  bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy 
informacji o Gościu 

c/  profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług 

świadczonych w hotelu 
d/  sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas 

nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie 

życzenie 
e/  sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia 

usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań aby – w 

miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób 
złagodzić niedogodności. 

 

                                                 
 

 

§ 5 
 

1.  Na życzenie Gościa hotel świadczy następujące usługi: 

-odpłatnie: 

a/  usługę bagażową: do godziny 13:00 Gość ma prawo zostawić bagaże 

bez uiszczania opłaty 

b/  po godzinie 13:00 Gość zobowiązany jest uregulować opłatę w 
wysokości 10 zł za sztukę bagażu 

-nieodpłatnie: 

a/  udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą 
b/  budzenie o wyznaczonej godzinie (telefonicznie) 

d/  przechowywanie (w czasie pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy, 

papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności 
mających wartość naukową lub artystyczną. Hotel może odmówić przyjęcia 

tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli 

w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają one zbyt dużą wartość 
lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca, chyba że sprzeciwiają się temu 

bezwzględnie przepisy prawa. 

 
§ 6 

 

1.  Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy 
wyniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym 

przepisami art.846-849 Kodeksu Cywilnego 

2.  Gość powinien zawiadomić recepcję hotelu o wystąpieniu szkody 
niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

 
§ 7 

 

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu 
lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz mienia pozostawionego poza 

budynkiem i w budynku bez nadzoru. 

 
   

§ 8 

 
1.  W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz.22:00 do 7:00 

dnia następnego. 

2.  Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno 
zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. 

Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę 

zasadę. 

 
 

§ 9 

 

1.  Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie 
drzwi oraz okien i pozostawić klucz na recepcji. 

2.  Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego 

rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów 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. Taryfikator uszkodzeń i 
zniszczeń stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
                                                         § 10 
 

1.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego 

Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa 
adres na jego koszt. W wypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hotel 

przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 1 

miesiąca, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na własność Hotelu. 
Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane 

będą przez 24 godziny 

 
§ 11 

 

1.  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w całym 

Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (pod groźbą 

kary finansowej w wysokości 3000 zł).  

2.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest 

używanie w pokojach hotelowych grzałek elektrycznych i innych 

przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie 
będących wyposażeniem pokoju lub nie wypożyczonych przez personel 

hotelu. 
         

 

                
Życzymy miłego pobytu w naszym hotelu. 

DYREKCJA HOTELU FAHRENHEIT   
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