REGULAMIN OBIEKTU
Zarząd Ośrod ka Szkoleniow o – Wypoczynkow ego „WITYN G” Sp. z o.o. będ zie w d zięczny
Państw u za w spółpracę w przestrzeganiu niniejsz ego regulam inu, który m a służyć zapew nieniu
spokoju i bezpieczeństw a w szystkich naszych Gości.
I.

II.

Postanow ienia ogólne:
1. Regulam in obiektu określa w arunki pobytu w obiekcie hotelow o -noclegow ym .
2. H otel św iadczy usługi zgod nie ze sw oją kategorią i stand ard em .
3. W przypad ku zastrzeżeń d otyczących jakości usług Gość jest zobow iązany d o jak
najszybszego zgłaszania ich d o recepcji, co um ożliw ia obsłud ze niezw łoczną
reakcję.
4. Dokonanie rezerw acji w obiekcie hotelow o-noclegow ym jest połączone
ze złożeniem przez osobę rezerw ującą ośw iad czenia w oli o zapoznaniu
się i akceptacji Regulaminu.
5. Dokonanie w płaty zaliczki/ zad atku stanow i potw ierd zenie zaw arcia umow y
na w arunkach określonych w Regulam inie.
Warunki pobytu/ zakw aterow anie:
1. Pokoje w obiekcie hotelow o-noclegow ym w ynajm ow ane są na d oby.
2. W obiekcie obow iązuje d oba hotelow a, trw ająca od god ziny 15.00 w dniu
przyjazd u d o god ziny 11.00 w dniu w yjazd u.
3. Zatrzym anie pokoju po god zinie 11.00 jest traktow ane jako przed łużenie pobytu
i naliczona zostanie opłata za całą d obę.
4. Życzenie przed łużenia pobytu poza okres w skazany w dniu przybycia, Gość
hotelow y pow inien zgłosić w recepcji d o god ziny 10.00 d nia, w którym upływ a
term in najm u pokoju.
5. H otel uw zględ nia życzenia przed łużenia pobytu w m iarę posiad anych
m ożliw ości, jed nakże może rów nież takiego życzenia nie uw zględnić.
6. W przypad ku braku określenia okresu pobytu przez Gościa, przyjm uje się,
że pokój został w ynajęty na jed ną d obę.
7. Gość zobow iązany jest do utrzym ania czystości, ład u i porząd ku w zajm ow anych
pokojach oraz w pomieszczeniach ogólnod ostępnych, a także w otoczeniu
obiektu.
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8. Każd orazow o opuszczając pokój Gość pow inien zam kną ć d rzw i i upew nić się czy
są zam knięte.
9. Gość ponosi pełną od pow ied zialność od szkod ow aw czą i m aterialną za w szelkie
szkod y w yrząd zone w obiekcie hotelow o-noclegow ym , w szczególności
za uszkod zenie lub zniszczenie przed m iotów w yposażenia i urząd zeń
technicznych w w ynajętym pokoju.
10. W zakresie od pow iedzialności określonej w pod punkcie 9. Gość hotelow y
zobow iązany jest d o napraw ienia szkod y w pełnej w ysokości i zapłaty na rzecz
obiektu.
11. Zapłata z tytułu od szkod ow ania za w yrząd zoną szkod ę w inna nastąpić d o d nia
w yjazd u Gościa hotelow ego.
12. Gość zobow iązany jest niezw łocznie, d o zaw iad om ienia w łaściciela obiektu
hotelow o-noclegow ego lub pracow nika recepcji o w yrząd zonej szkod zie,
o której m ow a w pod punkcie 9.
13. Gość m a obow iązek zaw iad omić niezw łocznie w łaściciela obiektu hotelow onoclegow ego lub pracow nika recepcji o każd ym stw ierd zeniu niepraw id łow ości
lub uszkod zeń w pokoju oraz znajd ującym się w nich w yposażeniu.
14. Gość zobow iązany jest do d bałości o sprzęt i pow ierzone mienie.
15. Dla zabezpieczenia należności za w ynajem pokoju, roszczeń o zw rot w yd atków ,
d ostarczone usługi oraz zapłaty od szkod ow ania o którym m ow a w pod punkcie 9.,
w łaścicielow i obiektu przysługuje ustaw ow e praw o zastaw u na rzeczach
ruchom ych Gościa.
16. W obiekcie obow iązuje cisza nocna od god ziny 23.00 d o god ziny 6.00.
Organizow anie przez Gości im prez w pokoju jest zabronione.
17. Osoby nie zam eld ow ane w hotelu m ogą przebyw ać w pokoju hotelow ym
od god ziny 7.00 d o god ziny 22.00.
18. Liczba osób przebyw ających w pokoju w ynajętym nie m oże być w iększa niż
pod czas rejestracji i rezerw acji pokoju .
19. Pobyt zw ierząt d om ow ych w w ynajętym pokoju jest zabroniony.
20. W m om encie otrzym ania karty d o d rzw i w ynajętego pokoju Gość hotelow y
ponosi pełną od pow ied zialność za pow ierzone mienie, rów nież od p ow iedzialność
określoną w pod punkcie 9.
21. W przypad ku utraty lu b zniszczenia przekazanej karty hotelow ej, Gość ponosi
koszt w w ysokości 50,00 zł.
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22. W przypad ku pozostaw ienia przez Gościa rzeczy ruchom ych w pokoju
hotelow ym będ ą od esłane na koszt Gościa na ad res w skazany przez Gościa.
W przypad ku nie otrzym ania takiej d yspozycji, hotel przechow a te przed m ioty
przez jed en m iesiąc, a następnie je zniszczy.
23. Gość zobow iązany jest d o przestrzegania Regulam inu obiektu oraz przestrzegania
zasad i d yscypliny w łaściw ej d la obiektu. W szczególności zakazane jest
spożyw anie alkoholu w nad m iernych ilościach , które prow ad zi d o zachow ań
zakłócających pobyt innych Gości.
24. Wszyscy użytkow nicy obiektu zobow iązani są d o przestrzegania zasad
bezpieczeństw a przeciw pożarow ego.
III.

Praw a i obow iązki prow ad zących obiekt hotelow o-noclegow y:
1. Prow ad zący obiekt hotelow o-noclegow y nie ponosi od pow ied zialności za utratę,
zniszczenie lub uszkod zenie rzeczy pozostaw ionych na terenie obiektu przez
Gościa.
2. Prow ad zący obiekt nie ponoszą od pow ied zialności za szkod y w m ieniu i na
osobie Gościa spow od ow ane bezpośrednio na skutek niezastosow ania się przez
Gościa d o Regulam inu.
3. Prow ad zący obiekt nie ponoszą od pow ied zialności za utratę, uszkod zenie lub
zniszczenie pojazd ów mechanicznych pozostaw ionych w miejscach
nieoznaczonych przez obiekt jako m iejsca postojow e - hotelow e.
4. Prow ad zący obiekt m ają praw o d o od m ow y rejestracji Gości, którzy: pod cza s
w cześniejszego pobytu naruszyli w arunki regulam inu; pozostają pod w pływ em
alkoholu lub innych używ ek; zachow ują się agresyw nie lub stanow ią zagrożenie
d la innych Gości i personelu obiektu.
5. W obiekcie zabrania się: palenia tytoniu pod rygorem nałożenia ka ry um ow nej w
w ysokości 100 zł brutto; zakłócania spokoju i bezpieczeństw a pobytu innych Gości
obiektu; przyjm ow ania Gości bez w cześniejszego uzgod nienia z prow adzącym i
obiekt; używ ania grzałek, urząd zeń gazow ych oraz innych urząd zeń nie
stanow iących standard ow ego w yposażenia pokoju lub obiektu.
6. Prow ad zący obiekt m ają praw o d o w ym eld ow ania Gościa w przypad ku
nie przestrzegania Regulam inu bez zw racania reszty ceny za pobyt. Gość
w ym eld ow any zobow iązany jest d o niezw łocznego opuszczenia terenu OSW
Wityng.
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IV.

V.

Rezerw acja i opłaty:
1. Przed przyjazd em d o obiektu należy d okonać rezerw acji pokoju i term inu pod
rygorem m ożliw ości odm ow y rejestracji przez prow ad zących w przypadku braku
w olnych pokoi.
2. Wszelkie opłaty i należności ustalane są i uzgadniane przed d okonaniem
rezerw acji pokoju.
3. Gość w raz z rezerw acją zobow iązany jest d o w płaty zad atku w w ysokości 20%.
4. Zad atek zostaje zaliczony na poczet ceny usługi w przypad ku jej w ykonania.
5. W przypad ku anulow ania rezerw acji przez Gościa lub nie w ykonania umow y z
w iny Gości zad atek ulega przepad kow i.
6. Jeżeli um ow a zostaje rozw iązana z przyczyn nie leżących po stronie Gościa,
prow ad zący obiekt zw rócą zad atek.
7. W d niu przyjazd u Gościa d o obiektu, Gość zobow iązany jest d o zapłaty pozostałej
ceny za usługę.
8. W przypad ku rezygnacji przez Gościa z części pobytu zarezerw ow anego przez
Gościa, prow adzący obiekt nie zw racają pozostałej części ceny.
9. W m om encie m eld ow ania Gość zobow iązany jest celem ustalenia d anych d o
okazania d okum entu tożsam ości.
Praw o:
1. Praw em w łaściw ym d la regulacji poza Regulam inem jest praw o polskie.
2. Wszelkie spory pom ięd zy stronam i rozpatruje Sąd w łaściw y d la obiektu.

Z pow ażaniem:
Zarząd OSW Wityng
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