R E G U L A M I N
RO ZMAITOŚCI

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

Pokój w „Rozmaitości” wynajmowany jest na doby.

2.

Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 następnego dnia.

3.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość
hotelowy powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu
pokoju.

4.

„Rozmaitości” uwzględnią życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych
możliwości.

5.

„Rozmaitości” świadczą usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku
zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich
do biura, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

6.

„Rozmaitości” ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy
wniesionych przez korzystających z jego usług gości w zakresie określonym
przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, pod warunkiem powierzenia ich
osobie prowadzącej „Rozmaitości”.

7.

Gość powinien zawiadomić prowadzącego „Rozmaitości” o wystąpieniu szkody
niezwłocznie po jej zaistnieniu.

8.

„Rozmaitości” nie odpowiadają za utratę lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową
lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do prowadzącego
„Rozmaitości”.

9.

„Rozmaitości” nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę
samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

10.

Gość „Rozmaitości” ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych
„Rozmaitości” powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
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11.

Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi,
a klucz zabrać ze sobą.

12.

Gość „Rozmaitości” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie
upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

13.

Osoby niezameldowane w „Rozmaitości” mogą przebywać w pokoju „Rozmaitości”
od godziny 7:00 do godziny 22:00.

14.

W „Rozmaitości” obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00.

15.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń
nie stanowiących wyposażenia pokoju „Rozmaitości”.

16.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa
w pokoju „Rozmaitości” będą odsyłane na adres wskazany przez gościa.
W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, „Rozmaitości” przechowają te
przedmioty przez 3 miesiące.

17.

W „Rozmaitości” obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Tylko na zewnątrz na ganku.

18.

Ręczniki są wymieniane w „Rozmaitości” co drugi dzień lub na wyraźne życzenie
gościa przekazane osobie zatrudnionej w „Rozmaitości”. Bardzo prosimy nie rzucać
ręczników na podłogę. Prosimy również nie wynosić ręczników poza „Rozmaitości”.

19.

Skrócenie pobytu. Może się zdarzyć, że pojawi się konieczność wcześniejszego
wyjazdu. Należy wówczas wziąć pod uwagę pewne uwarunkowania. „Rozmaitości”
nie mogą ponosić odpowiedzialności za okoliczności, które powstały po stronie
gościa. Dokonanie rezerwacji w „Rozmaitości” jest rozumiane jak zawarcie umowy.
„Rozmaitości” zobowiązują się udostępnić gościowi pokój w deklarowanym
przez niego czasie, a gość zobowiązuje się za ten czas zapłacić.
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