
                                                                     REGULAMIN              

                                              §1 DOBA HOTELOWA
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 

10 dnia poprzedzającego planowany wyjazd. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia 
pobytu w miarę posiadanych miejsc noclegowych (pokoi) oraz za dodatkową opłatą w
wysokości od 50 zł.

     §2 REZERWACJA I MELDUNEK
1. Wykonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez 

Gościa.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął

okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od

godziny 7:00 do godziny 22:00.
4. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył 

regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę 
gościom, pracownikom hotelu lub innym osobom przebywającym w hotelu.

5. Wpłata zadatku jest potwierdzeniem rezerwacji w obiekcie. Zadatek nie podlega 
zwrotowi.

§3 CISZA NOCNA
W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

    §4 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za 

dodatkową opłatą, w wysokości od 25 (zwierzęta do 10kg) – 45zł./dobę(zwierzęta 
powyżej 10kg). Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w 
taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma 
obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie 
Hotelu. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na 
smyczy.

2. Z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, na terenie hotelu,, zgodnie z ustawą z 
dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i
wyrobów tytoniowych.

3. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym 
jest równoznaczne z nałożeniem na gościa kary w wysokości 500zł.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w 
pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie 
stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani 
innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu. 



6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich 
wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie 
naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, Hotel ma prawo do natychmiastowego 
wykwaterowania Gościa z Hotelu, po wcześniejszym uregulowaniu zamówionych 
przez Gościa świadczeń oraz pokryciu ewentualnych uszkodzeń powstałych na terenie
obiektu z jego winy.
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