Regulamin VISLOW Resort
Drodzy Goście, dziękujemy za wybór VISLOW Resort. Zapewniamy, że z naszej strony dołożymy
wszelkich starań, by spełnić Państwa oczekiwania i aby pobyt w naszym Resorcie
należał do tych niezapomnianych. Zachowanie poniższych reguł pozwoli nam zapewnić
Państwu spokojny i bezpieczny pobyt.

§1
Przedmiot regulaminu
1.

Regulamin Resortu określa zasady świadczenia usług przez VISLOW Resort, zwanego dalej Resortem,
jak również odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Resortu we wszystkich jego obiektach, tj.
w budynku Głównym oraz we wszystkich budynkach mieszkalnych. Regulamin stanowi integralną część umowy,
do której zawarcia dochodzi poprzez: podpisanie przez Gościa karty meldunkowej, jak również poprzez
dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki, części lub całej należności za pobyt lub korzystanie z usług w Resorcie.
Rozpoczęcie pobytu w Resorcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez Gościa bez zastrzeżeń.
Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu Resortu w imieniu
swoim i towarzyszących osób, z którymi przebywa w Resorcie.

2.

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Resortu.

3.

Integralną częścią regulaminu Resortu jest Polityka Bezpieczeństwa.

4.

Regulamin Resortu i Polityka Bezpieczeństwa są ogólnie dostępne dla Gości - znajdują się na stronie internetowej
Resortu www.vislow.pl, w każdym apartamencie i do wglądu w Recepcji.

§2
Rezerwacja, meldunek, doba hotelowa
1.

Najmujący apartament, Gość Resortu zobowiązany jest w momencie zameldowania do okazania pracownikowi
recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu
w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2.

W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.

3.

Apartament jest wynajmowany na doby hotelowe, udostępniony dla gości po opłaceniu całkowitej należności za
pobyt.

4.

W momencie zameldowanie obsługa resortu dokonuje preautoryzacji karty kredytowej w poczet części mini baru

5.

Płatność za pozostałe usługi świadczone w resorcie odbywa się w momencie skorzystania. W przypadku chęci
otwarcia kredytu hotelowego wymagane jest udostępnienie karty kredytowej w celu pobrania depozytu w formie
preautoryzacji przewidywanej kwoty usługi.

6.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12.00 dnia następnego, chyba
że indywidualne umowy lub uzgodnienia z Resortem stanowią inaczej.

7.

Przedłużenie doby hotelowej powyżej 2 godzin traktowane będzie jako dodatkowa doba hotelowa, a Gość
będzie zobowiązany do pokrycia połowy kosztów standardowej ceny za pełną dobę hotelową. Przedłużenie doby
hotelowej powyżej 5 godzin traktowane jest jako wynajem apartamentu na kolejną dobę i będzie obciążane
zgodnie z obowiązującym cennikiem najmu apartamentów za pełną dobę, chyba że Resort ustali
z Gościem indywidualne warunki przedłużenia doby.

8.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji
do godz. 19.00 w przeddzień dnia, w którym upływa termin pobytu, opłata za przedłużenie doby następuje z góry.

9.

Resort uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności apartamentów i istniejących możliwości.

10. Resort zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Resorcie, w przypadku niedokonania
pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu Resortu.
11. Osoby niezameldowane mogą przebywać za zgodą i na odpowiedzialność Gościa w zajmowanym przez niego
apartamencie wyłącznie od godz. 09.00 do godz. 22.00. Po godz. 22.00 istnieje obowiązek zgłoszenia pobytu
dodatkowych osób. Przebywanie osób niezakwaterowanych w apartamencie Gościa po godzinie 22.00
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament, na odpłatne dokwaterowanie mu tych
osób do apartamentu.
12. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną
opłatę za pobyt.
13. Resort zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu pieniężnego w wysokości należności za cały pobyt.
Przedpłata może zostać pobrana przez Resort gotówką, przy pomocy preautoryzacji z karty płatniczej wskazanej
przez osobę dokonującą rezerwacji, bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Resort. W
przypadku odmowy dokonania w/w wpłaty Resort ma prawo odmówić dokonania rezerwacji.
14. Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od Resortu (choroba Gościa lub towarzyszących mu osób
przebywających w Resorcie, choroba członka rodziny przebywającego w innym miejscu niż Resort, inne wypadki
losowe dotyczące Gościa zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia Resortu), nie uprawnia Gościa do
otrzymania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

§3
Usługi
1.

Resort świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości
świadczonych usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Resortowi
niezwłoczną reakcję oraz zapewnienie najwyższej jakość świadczonych usług.

2.

Resort ma obowiązek zapewnić:
Odpowiednie warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
Komfortowy pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu, chyba,
że upoważnione do tego organy państwowe poproszą o udostępnienie danych osób przebywających
w Resorcie,
Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Resorcie,
Sprzątanie apartamentu i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
a pod jego obecność tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę lub życzenie,
Sprawną pod względem technicznym obsługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być
szybko usunięte. Resort dołoży starań aby w miarę możliwości zamienić zajmowany apartament lub w inny
sposób złagodzić niedogodności.

3.

Resort na życzenie Gościa świadczy w ramach ceny za pobyt następujące usługi niezwiązane stricte z usługami
hotelowymi:
Udzielanie informacji związanych z podróżą oraz dodatkowymi atrakcjami w regionie,
Budzenie o wyznaczonej godzinie,
Przechowywanie bagażu (Resort może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych
niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego),
Udostępnianie danych kontaktowych pośredników.

Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Resort zastrzega sobie prawo obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody, po jego wyjeździe.
Rzeczy wartościowe powinny być przechowywane przez Gościa w sejfie dostępnym w apartamencie,
pod rygorem braku odpowiedzialności Resortu za ich uszkodzenie, zniszczenie lub utratę.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi wykorzystane w trakcie pobytu.
W przypadku gdy Gość nie zgłosi faktu skorzystania z dobra lub usługi przy wyjeździe, Resort zastrzega sobie
prawo do obciążenia karty płatniczej podanej przez Gościa jako gwarancja rezerwacji/ płatności za pobyt.
Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany
instalacji wodociągowej, zamknąć okna, wyjścia na balkon i drzwi wejściowe. Apartamenty otwierane
i zamykane są za pomocą kart zbliżeniowych, programowanych i wydawanych w Recepcji podczas procedury
zameldowania. W przypadku utraty karty, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w Recepcji,
która ma możliwość wyrobienia duplikatu karty i blokady utraconej karty. Opłata za utraconą lub niezwróconą
kartę wynosi 50 PLN brutto.
Gość ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia,
zanieczyszczenia i braki wyposażenia w apartamencie oraz w każdym innym miejscu na terenie Resortu,
powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób albo z winy dzieci i zwierząt
pozostających pod jego opieką. Naprawienie przez Gościa szkody wyrządzonej Resortowi następuje przez
zapłatę kary pieniężnej (kary umownej). Cennik Resortu - cennik kar pieniężnych stanowi załącznik
nr 1do niniejszego regulaminu. Cennik zniszczeń i uszkodzeń załącznik nr 2.
Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Resort szkody, za którą Gość
odpowiada, lub gdy w danej sytuacji/zdarzeniu wyrządzającym szkodę kara pieniężna nie występuje, Resort
ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do naprawienia szkody w pełnej wysokości jak również
do poniesienia kosztów utraconych korzyści Resortu związanych z wyłączeniem pomieszczenia
wymagającego, z przyczyn leżących po stronie Gościa, napraw lub remontu .
Dzieci poniżej 13 roku życia powinny przebywać na terenie Resortu pod stałym nadzorem opiekunów
prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku
działania dzieci.
Osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia mogą samodzielnie korzystać z usług Resortu wyłącznie za uprzednią
zgodą Resortu wydaną w trakcie rezerwacji usług oraz pisemną zgodą opiekunów prawnych.

Resort ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie
określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Resortu podlega ograniczeniu,
do rzeczy wartościowych nie przechowywanych przez Gościa w sejfie dostępnym w apartamencie.
Resort nie odpowiada za: przedmioty o dużej wartości, znaczne kwoty pieniężne, papiery wartościowe
i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową
lub artystyczną, przedmioty wielkogabarytowe oraz przedmioty zagrażające bezpieczeństwu.

5.

Hotel zastrzega sobie prawo do sprawdzenia apartamentu, w którym na pobycie przebywają zwierzęta
w momencie kiedy uzna, że występuje taka potrzeba.

Załącznik nr 1 do regulaminu VISLOW Resort

Palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym – 1000 PLN
Przyjazd ze zwierzęciem bez zgody Resortu – 500 PLN
Zakłócanie ciszy nocnej – 1000 PLN
Bezpodstawne uruchomienie alarmu – 1000 PLN
Parkowanie w miejscu niedozwolonym – 300 PLN
Sprzątanie wymiocin lub innych nieczystości fizjologicznych – 2000 PLN
Zniszczenie lub uszkodzenie mienia resortu – w zależności od rodzaju szkody
Utrata karty do apartamentu – 50 PLN
Zgubienie lub zniszczenie gry planszowej, książki lub innej rzeczy wypożyczonej w recepcji,
skutkuje obciążeniem Gościa – 150 PLN

Ładowanie pojazdów elektrycznych w miejscach do tego niewyznaczonych – 1500 PLN
Zanieczyszczenie balkonu lub tarasu moczem lub odchodami zwierzęcymi – 2000 PLN

Załącznik nr 2 do regulaminu VISLOW Resort
Cennik zniszczeń i uszkodzeń
Za każdy jednorazowy przypadek:
TV 55 cali
Umywalka
Kabina prysznicowa
Narożnik
TV 49 cali
TV 43 cale
Stół
Komplet prysznicowy
Fotel
Toaleta
Soundbar
Tablet
Bidet
Zlewozmywak
Lustro przedpokój
Lustro sypialnia z LED
Lustro łazienka z LED
Pufa duża
Stolik salon
Deska wc
Płyta indukcyjna
Lampa stojąca
Mikrofalówka
Pufa mała
Pufa mała na płozach
Taras krzesło
Bateria umywalkowa
Taras stolik
Lampa wisząca z abażurem
Bateria kuchenna
Narzuty Deluxe 180x200
Narzuty 160x200
Narzuty małe 90x200
Ekspres do kawy
Krzesło jadalnia
Chromecast
Suszarka do włosów
Ramki za sztukę z grafiką
Czajnik el
Poduszka dekoracyjna na łóżko zielona
Poduszka dekoracyjna na łóżko żółta
Woreczek na suszarkę
Butelka na wodę

4 000
4 000
3 500
3 500
3 500
3 000
2 700
2 500
2 000
1 900
1 700
1 500
1 500
1 200
1 200
1 200
1 000
1 000
1 000
950
900
800
800
800
800
750
750
700
700
600
600
600
500
400
300
300
250
200
200
120
120
90
60

