
REGULAMIN 
Przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie ma służyć  

zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości. 

 
 

1. Pokój w budynku wynajmowany jest na doby.  
 

2. Doba hotelowa trwa od godziny 1500 do godziny 1100 następnego dnia. 
 

3. Nie opuszczenie pokoju do godziny 1100 w dniu wyjazdu wiąże się z naliczeniem opłaty za 
kolejną dobę.  

 
4. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości. 

 
5. Po zameldowaniu się należy uregulować z góry należność za pobyt. 

 
6. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi. 

 
7. Ze względów przeciwpożarowych obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych 

(zakaz nie dotyczy specjalnie wyznaczonych miejsc: balkony). 
 

8. Właściciel wyznacza miejsce postoju pojazdów. 
 

9. Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla gości naszego obiektu. Parking jest 
bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na 
parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się. 

 
10. Nie ponosimy odpowiedzialności za mienie gości (m.in. pieniądze i kosztowności pozostawione 

w pokoju, uszkodzenie lub utratę samochodu). 
 

11. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 

12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 
zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób 
odwiedzających. 

 
13. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 2200 do 600.  

 
14. Osoby nie meldowane mogą przebywać na terenie obiektu od godz. 700 do 2100. 

 
15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie urządzeń 

elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu (m.in. grzałek, żelazek itp.). 
 

16. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.  
 

17. Trzymanie zwierząt na terenie obiektu i posesji jest zabronione.  
 

18. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy, które zobowiązany jest zwrócić w chwili 
zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w 
wysokości 50,00 zł. 
 

19. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie mamy 
prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. 
 

20. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość 
regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych. 


