REGULAMIN HOTELU AFRODYTA **** BUSINESS & SPA
Doba Hotelowa
1. Doba Hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
2. Za dodatkową opłatą można przedłużyć czas korzystania z pokoju hotelowego, zgłaszając ten fakt do recepcji
Hotelu do godz. 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel w miarę możliwości może to
życzenie uwzględnić.
3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę
za pobyt.
4. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 07.00. do godz. 22.00.
5. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00. do godz. 07.00 dnia następnego. W tym czasie
zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego
świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
Zameldowanie
1. Gość zgłasza w trakcie meldowania w Recepcji czas pobytu w Hotelu.
2. Należy okazać aktualny dowód osobisty lub paszport. W przypadku nie okazania wymienionych dokumentów
Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa.
3. Gość przebywający w Hotelu wraz z psem czy kotem ma obowiązek poinformowania o tym fakcie
recepcjonistę w momencie zameldowania. Koszt pobytu pupila to 50 zł za dobę. Warunki przebywania
zwierzęcia dostępne są na Recepcji.
4. Wszystkie należności hotelowe (opłaty za nocleg, opłaty za dodatkowe usługi, opłaty za szkody) pobiera
wyłącznie kasa recepcji.
Depozyt
1. Hotel jest odpowiedzialny za rzeczy wartościowe oddane do depozytu zgodnie z wystawionym przy
przyjmowaniu pokwitowaniem.
2. Hotel w uzasadnionych przypadkach może odmówić przyjęcia rzeczy do depozytu.
3. Przechowywanie rzeczy w depozycie jest usługa nieodpłatną.
Reklamacje
W przypadku jakichkolwiek kłopotów uprzejmie prosimy o zgłaszanie ich do Recepcji Hotelu. Wszystkie sprawy
będą na bieżąco rozwiązywane.
Odpowiedzialność Gościa
1. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w Recepcji.
2. Gość Hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju umyślne i nieumyślne
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy
lub winy odwiedzających osób.
3. Hotel nie posiada strzeżonego parkingu i nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkowane przy Hotelu i
za rzeczy w nich pozostawione.
4. Hotel nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pokoju hotelowym i na terenie Hotelu.
5. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystającego z
jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 – 849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły
inaczej.
6. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelu o podejrzeniu pozostawienia swojej własności w hotelu.
8. Odnalezione przedmioty przetrzymywane są w hotelu przez 3 miesiące od daty wyjazdu Gościa.
9. Pozostawioną w Hotelu własność odebrać można osobiście po uprzednim umówieniu odbioru lub drogą
pocztową poprzez wysyłkę na koszt odbiorcy.
10. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności
albo przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną
oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
11. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie
przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca
1998 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne
zakłady (Dz. U. z 1998 r. nr 117, poz.758 z późniejszymi zmianami).
12. W przypadku spożywania na terenie Hotelu (wyłączając wynajęty pokój) własnego alkoholu doliczona
zostanie kara w wysokości 1500zł.
13. W pokojach oraz we wszystkich pomieszczeniach na terenie Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Kara
za złamanie zakazu wynosi 200 zł. Dla osób palących udostępniona jest oznaczona palarnia.

