
REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego
regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu 

wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 13.30 do godziny 10.30 dnia następnego.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na   
     jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien 
     zgłosić w recepcji do godziny 10,00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią (**) i standardem. W przypadku zastrzeżeń 
     dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam 
     niezwłoczną reakcję. 
 7. Przedmiotem usługi Nie jest odtwarzanie programów radiowych ani telewizyjnych. do użytku 
     gościa jest odbiornik, z którego korzysta we własnym zakresie.
 8. Hotel ma obowiązek zapewnić: 
        ◦ warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa 
        ◦ bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu 
        ◦ profesjonalną i uprzejmą obsługę 
        ◦ sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa 
          a w przypadku  jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie 
        ◦ w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy 
           występujące w  pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 9. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 
        ◦ udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą 
        ◦ budzenie o wyznaczonej godzinie 
        ◦ przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu
        ◦ przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu 
10. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające
      z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie 
      postanowiły inaczej.
11. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
      stwierdzeniu.
12. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych,
      kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, 
      jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu
      należącego do gościa.
14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
      zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub
      z winy odwiedzających go osób.
15. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien pozamykać okna, sprawdzić zamknięcie drzwi, a
      klucz pozostawić w recepcji. 



16. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, 
      za który uiścił należną za pobyt opłatę.
17. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do
      godziny 22.00.
18. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00. 
19. Na terenie całego hotelu obowiązuje zakaz palenia papierosów. Złamanie zakazu
      skutkuje obciążeniem gościa kosztami prania wszelkich tekstyliów znajdujących się w danym   
      pomieszczeniu, a także ozonowania i ew. malowania ścian. 
      Opłata za powyższe zabiegi pozwalające pozbyć się śladów i zapachu papierosów wynosi 500 zł.
20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,
      żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju 
      hotelowego.
21. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
      regulamin hotelowy wyrządzając szkodę na mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie  
      gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób 
      zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju
      hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nieotrzymania takiej 
      dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
23. Hotel nie odtwarza ani nie upublicznia żadnych utworów muzycznych ani
      słownomuzycznych w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
      pokrewnych, Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83
24. Hotel informuje, że teren obiektu jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa.
      Przebywanie na terenie hotelu jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów 
      bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, 
      telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał 
      dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób 
      niebędących naszymi klientami. Codzienna praca hotelu i goście nie będą rejestrowani, a 
      materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą 
      jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie 
      obiektu.
25. Teren Hotelu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest
      miejscem ogólnodostępnym. Na terenie obiektu znajdować się mogą tylko określone osoby, w 
      określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. 
      Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły 
      swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji czy 
      administracji lub wypoczynku gości będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod 
      zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla 
      osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu 
      hotelu, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy i brakiem możliwości 
      wykonywania swojej pracy.

Dyrekcja Hotelu „Zamek Chałupki”


