Pokoje Gościnne „Marzena”
R E G U L A M I N

O B I E K T U

1. Pokoje Gościnne MARZENA wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa w Pokojach Gościnnych MARZENA rozpoczyna się o godz. 1400 i kończy o godz. 1200
w dniu wyjazdu.
3. Rezerwacja pokoju dokonywana jest poprzez wpłacenie zadatku na konto w wysokości określonej
przez właściciela obiektu. Pozostała należność Gość zobowiązany jest uregulować w dniu przyjazdu.
4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji pokoju w terminie krótszym niż 7 dni przed wyznaczonym
terminem przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku wcześniejszego opuszczenia pokoi za niewykorzystany okres, należności nie podlegają
zwrotowi.
6. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu
pobytu.
7. Osoby nie będące Gośćmi Pokoi Gościnnych MARZENA mogą przebywać gościnnie w pokojach
od godz. 0700 do godz. 2200.
8. Właściciel Pokoi Gościnnych MARZENA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas
poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin.
9. W Pokojach Gościnnych MARZENA jak również w holu, aneksie kuchennym oraz korytarzach
budynku obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA.
10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek, czajników, żelazek,
grzejników zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia pokoi.
11. W Pokojach Gościnnych w godzinach od 2200 do 0700 obowiązuje cisza nocna (zachowanie ciszy
nocnej obowiązuje również na przylegających tarasach i w ogrodzie).
12. Podczas pobytu zachowanie Gości nie może zakłócać spokojnego pobytu innym mieszkańcom
budynku. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą
zasadę.
13. Gość Pokoi Gościnnych MARZENA ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia pokoi i urządzeń technicznych powstałe z jego
winy lub winy odwiedzających go osób. Powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela obiektu
o wystąpieniu szkody po jej stwierdzeniu.
14. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. Natomiast
wyjeżdżając pokój należy pozostawić w stanie nie pogorszonym wynikającym z jego właściwego
użytkowania oraz każdorazowo sprawdzić okna i zamknąć drzwi na klucz. Klucz należy zdać
właścicielowi na I piętrze.
15. Właściciel Pokoi Gościnnych MARZENA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub
uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość
naukową lub artystyczną przez Gościa pokoi, jeżeli przedmioty te nie zostaną w dniu przyjazdu
oddane na przechowanie do depozytu właściciela obiektu.
16. Właściciel Pokoi Gościnnych „MARZENA” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę
samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego pod posesją obiektu.
17. Właściciel Pokoi Gościnnych MARZENA wysoko cenić będzie Państwa współpracę
w przestrzeganiu powyższego regulaminu, którego głównym celem jest zapewnienie spokojnego
i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

