WOSiR SZELMENT SP. Z O.O.
REGULAMIN POBYTU

Będziemy Paostwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyd
zapewnieniu spokoju i bezpieczeostwa pobytu wszystkich naszych Gości
1. Gość Obiektu Noclegowego WOSiR Szelment sp. z o.o. zobowiązany jest do okazania pracownikowi
Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie
recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju.
2. Rozpoczęcie pobytu w Obiekcie Noclegowym WOSiR Szelment sp. z o.o. jest równoznaczne
z zaakceptowaniem przepisów tego Regulaminu przez Gościa.
3. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby.
4. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego.
5. Najmując pokój określa się czas pobytu w Ośrodku.
6. Opłata za pobyt w Ośrodku pobierana jest w dniu przyjazdu.
7. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu rezerwując pokój, przyjmuje się, że pokój został
wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu
przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji, pobyt zostanie przedłużony w miarę
istniejących możliwości.
8. Odpowiedzialność Obiektu Noclegowego WOSiR Szelment sp. z o.o. z tytułu utraty lub uszkodzenia
rzeczy wniesionych przez Gościa regulują przepisy art.846-849 Kodeksu Cywilnego.
Odpowiedzialność podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu
Recepcji. Recepcja ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów
wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów
mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu
albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Obiektu Noclegowego
albo zajmują zbyt dużo miejsca.
9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego
pojazdu należącego do gościa.
10. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe
z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
11. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają
opiekunowie prawni dzieci.
12. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju hotelowym
od godziny 7.00 do godziny 22.00
13. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00- 7.00
W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług noclegowych mają obowiązek
takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych gości.
14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w Ośrodku obowiązuje zakaz
używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie
stanowiących wyposażenia pokoju, z wyjątkiem aparatów do higieny osobistej (maszynka
do golenia, itp.), ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
15. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Kara za nieprzestrzeganie zakazu wynosi 50 PLN
Palić można tylko w miejscu wyznaczonym przed budynkiem.
16. W Obiekcie Noclegowym WOSiR Szelment sp. z o.o. nie akceptujemy pobytu zwierząt.
17. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju prosimy zamknąć okna i pokój, a klucz zostawiać
w recepcji.
18. Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50 PLN.
19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą
wysyłane na jego koszt na wskazany adres.
W przypadku braku dyspozycji Ośrodek przechowa przedmioty przez okres 2 miesięcy.
Życzymy Państwu miłego pobytu

