Drodzy Państwo.
Prosimy bardzo o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego Regulaminu Pokoi Gościnnych, który ma służyć
zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości, oraz sprawnego zorganizowania obsługi.
1. Doba.
Pokoje wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się o godz. 15 00 w dniu wynajmu a kończy się
o godz. 1200 dnia następnego.
2. Opłaty
Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. Rezerwację można odwołać do godz. 15 w dniu
przyjazdu. W przypadku gdy rezerwacja nie zostanie odwołana, będzie pobierana opłata za pierwszą dobę.
Zatrzymanie pokoju po godz. 12 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. Przedłużenie pobytu można
zgłosić w portierni LWK lub w administracji pok. 104.
3. Cisza nocna
Prosimy o zachowanie ciszy od godz. 2200do 600 rano. Osoby odwiedzające gości mogą przebywać
w pokojach od godz. 800 do 2100, po uprzednim powiadomieniu administratora.
4. Pokoje i czystość.
W momencie gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do pokoju, stajecie się jego gospodarzami.
5. Wyposażenie.
Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek, innych
urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek, zasilaczy
urządzeń RTV , AGD i komputerowych.
6. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz wprowadzanie zwierząt.
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu. Popielniczki znajdują
się na zewnątrz budynku. Prosimy również o niewprowadzanie na teren obiektu żadnych zwierząt.
7. Odpowiedzialność materialna.
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia powstałych z jego
winy lub z winy odwiedzających go gości.
8. Prawa i obowiązki:
- administracja obiektu może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
Regulamin,
- administracja obiektu nie ponosi odpowiedzialności za:
- uszkodzenia, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gości, zaparkowanego na parkingu
przed obiektem LWK OHP. Parking jest nie strzeżony.
- rzeczy wartościowych, rzeczy posiadających wartość naukową lub artystyczną, pieniędzy
pozostawionych przez gościa w pokoju.
- administracja pokoi gościnnych ma obowiązek zapewnić profesjonalną i przyjemną obsługę, warunki do
spokojnego i bezpiecznego pobytu, sprawność urządzeń technicznych, zachowania tajemnicy informacji
o gościu.
9. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
10. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, administrator może zarządzić natychmiastowe
opuszczenie obiektu.
Życzymy miłego pobytu
Administracja obiektu

