REGULAMIN

REGULAMIN
1.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 11:00. Inne godziny przyjazdu
oraz wyjazdu należy uzgodnić;
2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00;
3. Osoby nie zameldowane w Domu Wakacyjnym „BARBARA” mogą przebywać w
pokojach/apartamentach od godz. 07:00 do godziny 22:00;
4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiekt nie powinno zakłócać spokojnego

pobytu innych Gości. Dom Wakacyjny „BARBARA” może odmówić dalszego świadczenia
usług osobie, która narusza tę zasadę;
5. Opłatę za pobyt, zgodnie z ustalonym terminem pobytu należy uregulować w dniu przyjazdu i nie
podlega ona zwrotowi w przypadku wcześniejszego wyjazdu;
6. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, lodówkę, odbiornik TV-LED, TV naziemną, parawan, leżak,
koc plażowy, czajnik bezprzewodowy i zestaw do parzenia kawy/herbaty.
7. W pokojach i apartamentach obowiązuje zakaz palenia papierosów pod karą 500 zł. Palenie możliwe
w wyznaczonych miejscach na zewnątrz obiektu;
8. W pokojach i apartamentach wyposażonych w aneksy kuchenne obowiązuje zakaz smażenia ryb pod
karą 500 zł;
9. Miejsca parkingowe są bezpłatne – niestrzeżone. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za
pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie;
10. Właściciel nie odpowiada za pozostawione w pokoju / apartamencie mienia gościa. Przedmioty
wartościowe prosimy nosić przy sobie;

11. Każdorazowo opuszczając pokój/apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi;
12. Gość Domu Wczasowego „BARBARA” ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego
rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych
powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób;
13. Dom Wczasowy „BARBARA” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu
rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Domu Wakacyjnego lub Gości albo
szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w
inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Domu Wczasowego „BARBARA”;
14. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. Reklamacje składane w dniu wyjazdu lub po wyjeździe
nie będą rozpatrywane;
15. Nie przyjmujemy gości ze zwierzętami.

