REGULAMIN

I REZERWACJA I P£ATNOŒÆ
1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wp³ata zadatku w wysokoœci nie mniejszej ni¿
30% wartoœci rezerwacji na konto bankowe.
2. P³atnoœci nale¿y dokonaæ do 5 dni od momentu dokonania wstêpnej rezerwacji lub
w innym terminie uzgodnionym z recepcj¹
3. Brak wp³aty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczn¹ anulacjê
rezerwacji.
4. Pozosta³¹ nale¿noœæ za pobyt nale¿y uregulowaæ w dniu przyjazdu lub w terminie
ustalonym z recepcj¹.
5. Zadatek nie podlega zwrotowi . Rezerwacjê mo¿na przesun¹æ na inny dogodny termin
(w miarê dostêpnoœci miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed
przyjazdem.
6. Wp³ata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptacjê
warunków rezerwacji okreœlonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie
Obiektów API przez osobê dokonuj¹c¹ rezerwacji.
7. Nie wykorzystanie ca³oœci pobytu przez Goœcia na skutek póŸniejszego przyjazdu lub
wczeœniejszego wyjazdu ni¿ wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obni¿eniem p³atnoœci
za us³ugê.
8. Niepojawienie siê Goœcia do godz. 10.00 dnia nastêpnego jest traktowane jako
rezygnacja i wi¹¿e siê to z mo¿liwoœci¹ wynajêcia pokoju innemu Goœciowi, je¿eli
nie ustalono inaczej.
II REGULAMIN OBIEKTU
1. Regulamin obowi¹zuje wszystkie osoby przebywaj¹ce na terenie Obiektu API .
Opiekunem Goœcia jest Recepcja, czynna w godzinach 8:00-22:00.
2. Podstaw¹ do zameldowania Goœcia w pokoju hotelowym jest okazanie przez niego
dowodu lub paszportu oraz podpisanie Karty Meldunkowej.
3. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby.
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4. Doba hotelowa rozpoczyna siê o godziny 16:00 i trwa do godziny 10:00.
5. W przypadku rezygnacji Goœcia z pobytu w Obiekcie w trakcie trwania doby, nie jest
zwracana op³ata za pobyt w danym dniu.6. Je¿eli Goœæ nie okreœli³ czasu pobytu w
Obiekcie wynajmuj¹c pokój, przyjmuje siê, ¿e pokój zosta³ wynajêty na jedn¹ dobê.
7. Zamiar przed³u¿enia pobytu w Obiekcie ponad okres wskazany w dniu przybycia
lub rezerwacji, Goœæ powinien zg³osiæ w Recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym
up³ywa termin wynajmu pokoju.
8. Obiekt API uwzglêdnia ¿yczenia Goœcia przed³u¿enia pobytu w miarê posiadania
mo¿liwoœci i wolnych pokoi.
9. Nie opuszczenie przez Goœcia pokoju do godziny 10:00 jest traktowane jako
przed³u¿enie pobytu o kolejn¹ dobê.
10. Obiekt API œwiadczy us³ugi zgodnie ze swoj¹ kategori¹ i standardem. W przypadku
zastrze¿eñ dotycz¹cych jakoœci us³ug Goœæ jest proszony o jak najszybsze zg³oszenie
ich do Recepcji, co umo¿liwi niezw³oczn¹ reakcjê i wyjaœnienie zaistnia³ej sytuacji.
11. Obiekt API do³o¿y wszelkich starañ, by swoim Goœciom zapewniæ:
• Warunki pe³nego i nieskrêpowanego wypoczynku,
• Bezpieczeñstwo pobytu, w tym zachowanie informacji o Goœciu,
• Profesjonaln¹ i uprzejma przez Personel w zakresie wszystkich us³ug œwiadczonych w
Obiekcie API,
• Sprz¹tanie pokoju w sytuacjach nadzwyczajnych i koniecznych, wykonywanie
niezbêdnej naprawy sprzêtu urz¹dzeñ hotelowych w sposób niezak³ócaj¹cy
wypoczynku i pobytu Goœci.
13. Na ¿yczenie Goœcia œwiadczymy nieodp³atnie nastêpuj¹ce us³ugi:
• Udzielamy informacji zwi¹zanych z pobytem w Obiekcie API i podró¿¹,
• Przechowywanie baga¿u Goœci zameldowanych w Obiekcie API.
• Przechowywanie pieniêdzy, papierów wartoœciowych i cennych przedmiotów, w
szczególnoœci kosztownoœci i przedmiotów
14. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialnoœci za rzeczy wniesione przez goœcia na teren
pensjonatu oraz za rzeczy w nim pozostawione.
15. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia lub utratê samochodu lub
innego pojazdu nale¿¹cego do Goœci.
16. Goœæ powinien zawiadomiæ Recepcjê o wyst¹pieniu szkody niezw³ocznie po jej
stwierdzeniu, nie póŸniej ni¿ w chwili wymeldowania lub up³ywu okresu na jaki
wynaj¹³ pokój.
17. Odpowiedzialnoœæ Obiektu API z tytu³u utraty lub uszkodzenia pieniêdzy, papierów
wartoœciowych, kosztownoœci albo przedmiotów maj¹cych wartoœæ naukow¹ lub
artystyczn¹ jest ograniczona, je¿eli przedmioty te nie zostan¹ oddane do depozytu
Recepcji.
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18. Goœæ ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub
uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposa¿enia i urz¹dzeñ technicznych
Pensjonatu powsta³e z jego winy lub z winy odwiedzaj¹cych go osób.
19. Ka¿dorazowo opuszczaj¹c pokój Goœæ powinien zamkn¹æ drzwi i okna, wy³¹czyæ
telewizor i radio, zgasiæ œwiat³o, zamkn¹æ krany instalacji wodoci¹gowej, sprawdziæ
zamkniêcie drzwi.
20. Goœæ nie mo¿e przekazywaæ, podnajmowaæ pokoju osob¹ trzecim.
21. Osoby nie zameldowane w Obiektu API przebywaæ mog¹ w pokoju od godziny
7:00 do 22:00, po uprzednim zg³oszeniu w recepcji .
22. W Pensjonacie obowi¹zuje cisza nocna w godzinach 22:00 -6:00.
23. Palenie tytoniu w pokojach, na korytarzu, klatce schodowej i holu recepcyjnym
jest zabronione. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe zabronione
jest u¿ywanie w pokojach grza³ek, ¿elazek elektrycznych i innych podobnych urz¹dzeñ,
które nie stanowi¹ wyposa¿enia pokoju. W pokoju zabronione jest przechowywanie
³adunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
24. Pensjonat mo¿e odmówiæ przyjêcia do Obiektu API Goœcia, który podczas
poprzedniego pobytu naruszy³ Regulamin, wyrz¹dzi³ szkodê w mieniu Pensjonatu
b¹dŸ wyrz¹dzi³ szkodê innym Goœciom, pracownikom Pensjonatu, innym osob¹
przebywaj¹cym w Pensjonacie b¹dŸ te¿ w inny sposób zak³óci³ pobyt Goœci lub
funkcjonowanie Pensjonatu.
25. Przedmioty pozostawione przez wyje¿d¿aj¹cego Goœcia w pokoju na jego ¿yczenie
i w sposób z nim ustalony bêd¹ odsy³ane na wskazany adres (ZA POBRANIEM).
W przypadku braku takiego ¿yczenia Pensjonat przetrzyma ten przedmiot przez okres
1 miesi¹ca liczony od dnia ich znalezienia przez personel lub inn¹ osobê .
26. Œniadania wydawane s¹ w godz. 8:00 – 10:00, obiadokolacje 17:00-18:00.
27. Œmietnik znajduje siê za budynkiem i jest oznakowany
28. Korzystanie z kuchni w godz. 8:00 do 20:00
29. Piloty do TV oddajemy wraz z kluczami w recepcji pensjonatu.
Goœæ wyra¿a zgodê na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz
umieszczenia danych Goœcia w bazie danych Obiektów API zgodnie z ustaw¹ z dnia
29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 889 z poŸn. zm.)
Goœæ ma prawo wgl¹du do swoich danych oraz ich poprawienia.
Dziêkujemy za dostosowanie siê do regulaminu.
¯yczymy Pañstwu udanego pobytu i zapraszamy do nas ponownie.

Z pozdrowieniami
Zespó³ API
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