REGULAMIN

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć
zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
1. Apartament wynajmowany jest na doby.
2. Doba trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.
3. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
W celu potwierdzenia tożsamości Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z
10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 nr 87 poz.960).
4. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłaszać w recepcji do godz. 08:00 najpóźniej w dniu odjazdu. Jeśli
gość nie opuści obiektu do godz. 10:00 i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu zgodnie z zapisami tego
punktu zobowiązany jest zapłacić za następną dobę.
5. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniamy w miarę dostępności pokoi w obiekcie.
6. W budynku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
7. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
8. Świadczymy 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. Gość
powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
9. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności albo przedmiotów
mających wartość naukową lub artystyczną.
10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu gościa na Parkingu
przy budynku. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
12. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić czy posiada przy sobie klucz oraz sprawdzić czy
zamknął drzwi.
13. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za
pobyt opłatę.
14. Opuszczając pokój należy sprawdzić uregulowanie płatności i pozostawić klucze w recepcji. Za zgubienie
kluczy Gość zostanie obciążony kwotą 50 zł.
15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest używanie w pokojach
grzałek, kuchenek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia
pokoju.
16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe jak również dbałość o wizerunek i etykę naszej
działalności bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu w całym obiekcie (oprócz w wyznaczonych miejscach
na zewnątrz).
Dziękujemy za przybycie!
W razie pytań lub potrzeb prosimy dzwonić:
tel. 516 223 504
Życzymy udanego pobytu.

