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REGULAMIN HOSTELU
Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który
ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
1.

Pokój w hostelu wynajmowany jest na doby, po uregulowaniu zapłaty.

2.

Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00. Goście, którzy nie opuszczą pokoju
do godz. 12.00 zostaną obciążeni kosztem kolejnego noclegu.

3.

Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty
na jedną dobę.

4.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić
w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie to
postaramy się spełnić w miarę posiadanych możliwości.

5.

Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, pieniądze i kosztowności pozostawione
w pokoju.

6.

Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia! Osoba paląca w pokoju może
zostanie obciążona kwotą do 500 zł z powodu wyłączenia pokoju z użytkowania na czas
wietrzenia, sprzątania, prania tapicerek. Ponadto osoba, która mimo upomnień pali na
terenie obiektu może zostać usunięta z hotelu za zakłócenie porządku i unieprzyjemnianie
pobytu innym gościom.

7.

Palenie tytoniu lub używanie otwartego ognia może spowodować włączenie alarmu przeciw
pożarowego co skutkuje obciążeniem gościa kosztami nieuzasadnionego wezwania staży
pożarnej.

8.

W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.

9.

Goście, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie rano wychodzą z hostelu, nie powinni
zakłócać wypoczynku pozostałym osobom.

10. Hostel ma obowiązek zapewnić:
• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o gościu
• sprzątanie pokoju przy dłuższych pobytach minimum raz w tygodniu i wykonywanie
niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego
obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach
grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia
pokoju hotelowego.
12. Hostel nie podpowiada za utratę lub uszkodzenia pozostawionych w pokoju pieniędzy,
papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub
artystyczną.
13. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego
pojazdu należącego do gościa.
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14. Gość hostelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu powstałe z jego
winy.
15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
16. Gość hostelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął
okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
17. W pokojach hostelu mogą przebywać jedynie osoby zameldowane w recepcji hostelu.
18. Hostel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
regulamin hostelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na
osobie gości, pracowników hostelu albo innych osób przebywających w hostelu albo też w
inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hostelu.
19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju
hostelowym będą przechowywane w hostelu przez 1 miesiąc.

Kierownictwo hostelu

