
REGULAMIN HOTELOWY            Rekowo Górne, 27 grudnia 2007 r.

Dyrekcja hotelu „Wieniawa” będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma
służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa w 
celu zameldowania. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma 
obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
3. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny

10,00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
6. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak

najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. 
8. Hotel ma obowiązek zapewnić:

 * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa 
* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu 
* profesjonalną i uprzejmą obsługę 
* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku  jego

obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie 
* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki

nie będą mogły być usunięte.
9. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą 
* budzenie o wyznaczonej godzinie 
* przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu

10. Pokoje hotelowe zostały wyposażone w sejfy. Opłata za korzystanie z sejfów w pokojach hotelowych zostało wliczone w cenę
wynajmu pokoju.

11.Gość zobowiązany jest do pozostawiania swoich kosztowności w sejfie.
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  zabezpieczone w sejfie
13.W przypadku utraty  lub uszkodzenia przedmiotów,  o których mowa powyżej  odszkodowanie nie  przekracza sumy ustalonej

zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności
osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1998r. nr 117,poz. 758 z późniejszymi zmianami).

14.Za  utratę  rzeczy  pozostawionych  w  sejfie  HOTEL odpowiada do  wysokości  10 000,00pln,  wyłącznie  w  wypadku  pożaru  i
działania siły wyższej.

15.Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
16.Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
17.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.
18.Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. 
19.Za zniszczenie, zagubienie, konieczność ponownego wydania karty Gość hotelu zostanie obciążony kwotą 50,00 pln
20.Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt

opłatę.
21.Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
22.W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. 
23.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych

podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
24.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.

25.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.

Dorota Karnikowska

Dyrektor hotelu
Życzymy Państwu miłego pobytu w naszym Hotelu.

Hotel Rules
HOTEL  RULES

The Hotel “Wieniawa” Management would be grateful for cooperation in respecting the rules, which are for own safety and to ensure 
a comfortable and trouble free stay for our Guests. 
Please take a few moments to read them.

1. The guest of the hotel is obligated to show Reception the document confirming the Guest  identity. In case of the refusal to show 
the document the Receptionist has a duty to refuse to give a key to the room. 

2. Hotel rooms are rented on daily basis.
3. Check in time 2:00 PM, check out time noon of the following day.



4. Unless stated otherwise at the time of check-in, it will be assumed that the room is rented for one night only.
5. Should a guest wish to extend their stay beyond the period indicated, please notify the reception desk before 10 AM on the 

original day of departure.
6.  Although we will do our best to help, all such requests are subject to room availability.
7. The hotel renders services according to the category and standard it has been awarded. Should guests wish to complain about 

the service quality, they are requested to notify such complaints to the reception at the earliest possible moment to allow the 
hotel staff to react rapidly.

8. The hotel is obligated to ensure:
* full and unrestrained rest to hotel guests,
* secure stay, including upholding the security of information about guests,
* professional and polite attendance within the scope of all services rendered in the hotel,
* cleaning of the room and performing imperative repairs to equipment when guests are absent and also in their presence but 
only with their prior consent,
* should faults appear which cannot be remedied, the hotel will spare no effort to change the  room to alleviate the discomfort 
caused.

9. On request the hotel renders the following services free of charge:
* to provide information related to  stay or travel,
* to arrange for waking at a pre-set time

                * to store luggage for person registered as hotel guests.
10. All accommodation are equipped with a safe. There is no additional charges for use.
11. Guests with valuables should have them placed in safe.
12. The Hotel responsibility for the loss or damage guest’s valuables, cash , jewellery etc. is limited, if Guest’s valuables was not 

placed in safe.                                                                     
13.   In case of loos or damage to the articles we mention above, insurance cover is limited according to the law extent defined in the

provisions  from 24th of July 1998 ( Dz. U. From 1998 117, poz. 758 and next changes)
14.  The Hotel will be responsible for loss of guest’s belongings kept in hotel safe and the insurance cover is 10000 PLN Just in case

fire or other disaster.       
15. Hotel gusts should inform the hotel reception immediately after they have noticed that the damage has occurred.
16. The hotel accepts no responsibility for damage to or loss of car or other vehicle belonging to a guest.
17. A hotel gusts is materially responsible for all and any damage or destruction of items of the hotel’s equipment and technical 

devices which he may cause or which are caused by person visiting him.
18. Whenever as guest leaves his room  he should check that the door is locked and leave the key with the reception staff.
19. For loss or damage to the hotel’s check-in card Guests will be charge 50PLN for issuing a duplicate card..
20. Under no circumstances may a hotel guest transfer their room to other persons. This applies even if the booking has unused 

room credit.
21. Persons not registered as hotel guests may not visit or stay in a guest’s room between the hours of 10 PM and 7 AM.
22. Quite in hotel is obligatory from10 PM to 7 AM following day.
23. For reasons of fire safety, the use of electric heaters, flat irons and similar item which are not items of room equipment is 

forbidden. 
24. The Management reserves the right of admission to any person who has deliberately infringed hotel rules during privies visit. 

Caused damage to hotel property or that on another guest. Disturbed the peace and quiets in the hotel. Verbally threatened or 
physically assaulted any member of staff.

25. Articles of personal property which may be left in the hotel room by a departing guest will be sent to the address given by the 
Guest. If such instruction not have been left, the hotel will store such objects for period of 3months.

                                                 

The Hotel Management

Dorota Karnikowska

We wish you pleasant stay at our hotel.


