RESTAURACJA SMAKÓW
REGULAMIN
§1
1.

Restauracja Smaków 34-324 Lipowa 990 stanowi integralną część Hotelu Zimnik znajdującego się pod tym samym adresem.

1.

Restauracja Smaków jest czynna codziennie w godzinach: 14:00 - 22:00 (poniedziałek - piątek), 12:00 - 22:00 (weekend).

2. Śniadania dla Gości hotelowych wydawane są codziennie w godzinach 7:00 - 10:00.
3.

Każdy z Gości restauracji oraz pubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

4.

Dokonanie jakiegokolwiek zakupu na terenie restauracji bądź pubu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
§2

1.

Na terenie restauracji, tarasu bądź pubu można spożywać posiłki, napoje oraz napoje alkoholowe zakupione wyłącznie
w Restauracji Smaków bądź pubie.

2.

Reklamacje uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji a nie po jej zakończeniu.

3.

Restauracja Smaków nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte
podczas przebywania na terenie restauracji bądź pubu.

4.

Wynoszenie posiłków, jedzenia oraz napoi z restauracji jest całkowicie zabronione.

5.

Za rzeczy pozostawione na terenie restauracji bądź pubie nie odpowiadamy.

6.

Na terenie restauracji oraz pubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

7.

Na terenie restauracji oraz pubu obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim oraz osobom
nietrzeźwym.

8. Zachowanie Gości i osób korzystających z restauracji nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obsługa
restauracji może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Obsługa restauracji może odmówić
przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin restauracji, wyrządził szkodę w mieniu
obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny
sposób zakłócił spokojny pobyt lub funkcjonowanie hotelu bądź restauracji.
9. W przypadku zniszczeń, z przyczyn niezależnych od obiektu, Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za
wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy.
10. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu na niestrzeżonym parkingu hotelowym.
11. Restauracja Smaków zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2015r.
z poważaniem
Dyrektor hotelu

