
 

Regulamin Medical SPA Hotel**** Lawendowe Termy 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.15.00 i kończy o godz. 12.00  w dniu wyjazdu. 

2. Chęć przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w Recepcji do godz. 11.00 dnia, w któ-

rym upływa termin rezerwacji pokoju. Postaramy się spełnić Państwa życzenie, o ile 

dysponować będziemy wolnymi pokojami.  

3. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia wniesionych do hotelu rzeczy 

jest istotnie ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu, który 

znajduje się w Recepcji ( art. 849 k.c.). 

4. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 

zniszczenia elementów wyposażenia hotelu powstałe z jego winy, jak również z winy 

odwiedzających go osób. 

5. Dzieci do 18 roku życia muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób doro-

słych (zwłaszcza w strefie basenowej i siłowni). Za zachowanie dzieci, w tym poczy-

nione uszkodzenia i/lub  odpowiadają opiekunowie prawni.   

6. W hotelu cisza nocna panuje w godzinach 22.00 - 06.00. 

7. W pokojach hotelowych obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasila-

nych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń, z wyjąt-

kiem maszynek do golenia, suszarek do włosów, ładowarek do telefonów komórko-

wych oraz laptopów. 

8. Opuszczając pokój, prosimy sprawdzić czy został on dokładnie zamknięty. 

9. Spożywając alkohol na basenie lub przebywanie na nim po spożyciu alkoholu, Gość 

ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.  

10. Rzeczy pozostawione w pokoju przetrzymywane są w Hotelu przez okres 3 miesięcy, 

na życzenie Gościa odsyłamy pozostawioną rzecz na koszt odbiorcy. 

11. Auta należy parkować jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. 

Pozostawienie auta na drodze pożarowej czyli poza wyznaczonymi miejscami 

spowoduje obciążenie rachunku Gościa kwotą 50 PLN/doba.  

12. Na terenie całego obiektu (również w pokojach hotelowych i na basenie) obowiązuje 

bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego 

obciążymy każdorazowo rachunek Gościa kosztami dearomatyzacji  w kwocie 1000 

PLN.  

13. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w recepcji podczas pobytu lub najpóźniej w dniu 

wyjazdu. Reklamacje zgłoszone po wyjeździe nie są rozpatrywane.  

14. Preautoryzacja karty kredytowej otwiera rachunek oraz umożliwia obciążanie ra-

chunku pokoju.  

Brak preautoryzacji uniemożliwia opcję „bonowania na pokój”. Gość zobligowany jest 

to opłacenia 100% wartości pobytu podczas zameldowania.  

15. Aby otrzymać fakturę za pobyt, należy podać dokładne dane do faktury jeszcze 

przed zaksięgowaniem przedpłaty. Po zaksięgowaniu płatności nie mamy możliwości 

wystawienia faktury zaliczkowej.  

Postanowienia dodatkowe regulaminu, powstałe w związku z pandemią COVID-19: 

1. Każdy Gość przed podejściem do Recepcji zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz 

założenia maseczki ochronnej i rękawiczek.   

2. W przestrzeniach wspólnych Gość zobowiązany jest do używania rękawiczek, nosze-

nia maseczek ochronnych oraz zachowania dystansu społecznego min. 2 m.  

3. W pokoju mogą być zameldowanie maksymalnie 2 osoby – ograniczenie nie obowią-

zuje w przypadku pobytu rodzin z dziećmi.  

4. Zabrania się korzystania z suszarek nadmuchowych znajdujących się w pokoju. 

5. Sprzątanie pokoju odbywa się jedynie na wcześniejsze, telefoniczne życzenie Gościa 

oraz zostanie wykonane pod nieobecność Gości w pokoju.  

6. Kategorycznie zabrania się odwiedzin i przebywanie na terenie Hotelu osób, które nie 

są zameldowane.  

7. Hotel zastrzega sobie prawo do przeprowadzania bezdotykowych pomiarów tempe-

ratury Gości meldujących się w obiekcie oraz odmowy zameldowania w przypadku 



 

odnotowania objawów choroby bez zwrotu zadatku. 

Dodatkowo w przypadku stwierdzenia objawów choroby u Gości przebywających w 

obiekcie, Hotel zastrzega sobie możliwość odizolowania Gościa w specjalnie do tego 

przeznaczonym miejscu.  

8. Wszelkie prośby do obsługi Hotelu, należy zgłaszać drogą telefoniczną pod numerem 

wewnętrznym 1000.  

9. W przypadku podejrzenia u siebie koronawirusa należy o tym fakcie niezwłocznie po-

informować drogą telefoniczną recepcję Hotelu, która wskaże dalsze procedury dzia-

łania. 

 


