Dyrekcja Domus Mater wysoko cenić będzię Państwa współpracę
w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma, zapewnieniu
spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§ 1.

1. Pokój w Domus Mater wynajmowany jest na doby.
2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Doba w Domus Mater rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy się o godz. 12.00.
§ 2.
1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do
godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Domus Mater uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
§ 3.
1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za
pobyt opłatę.
2. Osoby nie zameldowane w Domus Mater mogą przebywać w pokoju Gościa od godz. 7.00 do godz. 22.00.
3. W trakcie pobytu na terenie obiektu podmiotem odpowiedzialnym za osoby odwiedzające jest Gość Domus
Mater.
4. Domus Mater może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
regulamin Domus Mater wyrządzając szkodę mieniu Domus Mater lub Gości albo szkodę na osobie Gości,
pracowników Domus Mater lub innych przebywających w Domus Mater albo też w inny sposób zakłócił
spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
§ 4.
1. Domus Mater ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby
korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję Domus Mater o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
§ 5.
1. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
2. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Domus Mater nie powinno zakłócać spokojnego pobytu
innych Gości. Domus Mater może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
§ 6.
1. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia.
2. Miejsce do palenia znajduje się na zewnątrz przy wejściu do ogrodu (dodatkowa informacja na Recepcji tel.
wew. 0100).
3. Złamanie powyższego zakazu skutkuje zabrudzeniem pokoju i załączeniem alarmu. Obwarowane jest karą w
wysokości 1000 PLN.
§ 7.
1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia pokoju, łazienki i innych pomieszczeń obiektu
nałożona zostanie kara pieniężna proporcjonalna do poczynionych szkód.
2. Podobny tok postępowania będzie miał miejsce, w przypadku przywłaszczenia rzeczy należących do Domus
Mater.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałki, żelazka
elektrycznego, kuchenek, butli i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
4. W Recepcji do dyspozycji Gości są dostępne żelazko i deska do prasowania ( do użycia w pomieszczeniu
wskazanym przez Recepcje)
§ 8.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Domus Mater będą
odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Domus Mater
przechowa te przedmioty przez miesiąc

Management of Domus Mater will appreciate your cooperation. Please read with the following
rules and regulations which are mandatory for all our guests. The Hotel`s reception desk attends to
all matters pertaining to Guests

§ 1.

1. Domus Mater rooms are rented for hotel days.
2.If upon check-in the guest does not specify the duration of his or her stay the hotel will presume it is for one
night.
3. Check-in time is 2:00 p.m. on the day of arrival and the check-out time is 12:00 p.m. on the day of departure.
§ 2.
1. If you wish to extend your stay beyond the period indicated on arrival, guest should report this at the
reception to 10.00 o’clock on the departure day.
2. Domus Mater takes into consider the wish to extend your stay whenever possible.
§ 3.
1.No guest is allowed to give up his or her room to be used by third parties even if the room has been duly paid
for
2. Persons not checked into the Domus Mater may stay in quest room from 7.00 to 22.00.
3. During your stay at this property responsible for visitors is Domus Mater.
4. Domus Mater will refuse to accept guest who on the previous visit grossly violated the rules of Domus Mater
causing damage to property or personal injury to guests, employees or disturb stay to the other guests.
§ 4.
1. The hotel shall be liable for any loss or damage of items brought in by persons using our services subject to
the limitations contemplated in the Polish Civil Code art. 846-852.
2. The guest should notify reception Domus Mater about the damage immediately after it has been discovered.
§ 5.
1. The quiet hours in the Hotel last from 22:00. to 6:00.
2. Guests and other individuals using the hotel services are asked to make sure their conduct should not disturb
other guests. The hotel may refuse its services to individuals who violate this rule.
§ 6.
1. The entire hotel is non-smoking.
2. The smoking area is located outside the entrance to the garden (additional information at the reception tel.
Ext. 0100).
3. Violation of this prohibition results in switching on the fire alarm and is subject to a penalty of 1000 PLN.
§ 7.
1. Guest of the Hotel assumes full financial liability for any damage or destruction caused to items, furnishings
and technical equipment of the Hotel, which is attributable to the Guest, the people visiting the
2. A similar course of action will take place, in the case of misappropriation of things belonging to the Domus
Mater.
3. Because of the fire safety it is forbidden to use the in-room heater, electric iron, camping stove and other
similar devices which are not Domus Mater equipment room.
4. At the reception are available iron and ironing board (for use in a room indicated by the Reception)
§ 8.
Items left behind by a guest in Domus Mater will be sent on demand by post to any address the guest may
specify. If not specifically instructed the hotel will store such items for one month.

