REGULAMIN
1. Po przybyciu do Hotelu Gość jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, o czym jest
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informowany przy rejestracji przez pracowników Hotelu. Fakt zapoznania się z Regulaminem Gość
poświadcza podpisując oświadczenie na karcie pobytu i od tej chwili Gość jest zobowiązany do
przestrzegania zapisów Regulaminu.
Pokoje w Hotelu wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00
dnia następnego.
W przypadku nie przedłużenia doby przez Gościa i nieopuszczenia przez niego Hotelu do godziny 12:00
następnego dnia, automatycznie, po godzinie 12:00 rozpoczyna się kolejna doba hotelowa, z
zastrzeżeniem, że jeżeli Gość opuści Hotel do godziny 18:00 to płaci za dodatkowe pół doby, a jeżeli
Gość opuści Hotel po godzinie 18:00 to wówczas płaci za dodatkową pełną dobę.
Osoby trzecie, mogą przebywać na terenie Hotelu gościnnie jedynie pomiędzy godziną 7:00 a 22:00.
Przebywanie osób trzecich w pokojach Hotelu w porze nocnej jest zabronione. Przebywanie osoby
trzeciej w pokoju Gościa po godzinie 22:00 wymaga zarejestrowania i wypełnienia przez taką osobę
karty pobytu. Hotel zastrzega sobie możliwość pobrania opłat za pobyt takiej osoby trzeciej według cen
obowiązujących w dniu zarejestrowania Gościa.
Cisza nocna w Hotelu obowiązuje pomiędzy godziną 22:00 a 6:00 rano.
Gość opuszczając pokój zobowiązuje się każdorazowo sprawdzić, czy drzwi do pokoju oraz okna zostały
zamknięte.
Za zgubienie karty magnetycznej do pokoju Gość zapłaci Hotelowi zryczałtowaną kwotę 30,00 złotych.
Hotel zastrzega sobie prawo wejścia pracowników Hotelu, w asyście ochrony Hotelu lub Policji, do
pokoju wynajmowanego przez Gościa, w nadzwyczajnych sytuacjach, takich jak w szczególności:
zalanie; zagrożenie pożarowe; naganne zachowanie Gościa; podejrzenie popełniania lub próby
popełnienia przez Gościa przestępstwa lub wykroczenia.
Zabrania się korzystania w pokoju hotelowym z urządzeń takich jak grzałki, czajnik elektryczny,
dmuchawy, itp. o ile nie stanowią one wyposażenia pokoju hotelowego.
W pokoju hotelowym Gość może przechowywać jedynie zwierzęta domowe. Zwierzę powinno być
przechowywane w sposób niezakłócający pobytu innych Gości oraz pracy pracowników oraz
usługobiorców Hotelu, w tym służb sprzątających.
Zabrania się pozostawiania w pojemnikach przewidzianych na odpady komunalne odpadów
medycznych oraz weterynaryjnych, jak również odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
Gość Hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub
zniszczenia urządzeń technicznych, wyposażenia pokoi hotelowych, które powstały z jego winy, jak i z
winy osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała. Za zniszczone mienie
Hotel wystawi Gościowi notę obciążeniową. Spis rzeczy stanowiących wyposażenie pokoju hotelowego
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, Hotel zastrzega sobie
prawo do odmowy dalszego świadczenia usług na jego rzecz.
Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w
przypadku opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt, nieuregulowania należności za
świadczone usługi, jak również w celu zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków poniesionych dla
Gościa.
Na terenie Hotelu, poza wyznaczonymi miejscami, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Złamanie zakazu grozi karą w wysokości do 900,00 złotych.
Plan ewakuacji Hotelu, znajduje się na wewnętrznej stronie drzwi do pokoju.
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Załącznik nr 1
HOTEL CASA *** NOWY TARG -ZAKOPANE
Spis rzeczy stanowiących wyposażenie pokoju hotelowego.
Wyposażenie pokoju w meble i elementy uzupełniające:
 jedno łóżko dwuosobowe/dwa łóżka jednoosobowe, narzuta/dwie narzuty, dwie poduszki
dekoracyjne, kołdra/dwie kołdry, dwie poduszki, prześcieradło/dwa prześcieradła, podkład
pod prześcieradło/dwa podkłady pod prześcieradło, materac/dwa materace, narzuta-osłona
łóżka/ dwie narzuty-osłony łóżka,
 dwa komplety ręczników (ręcznik kąpielowy i mały),
 dwie szafki nocne,
 szafa na garderobę wyposażona w sześć wieszaków, torbę na bieliznę gości,
 dwa czyściki do obuwia,
 biurko,
 krzesło,
 bagażnik,
 lustro,
 wieszak ścienny na odzież wierzchnią,
 oświetlenie przy szafkach nocnych, lampa boczna, lampa na biurku, oświetlenie nad
wejściem do pokoju,
 aparat telefoniczny,
 odbiornik TV z pilotem,
 czajnik bezprzewodowy,
 dwuosobowy zestaw powitalny dla gości (skład zestawu: kawa zwykła, mleczko do kawy,
herbata, cukier, dwie wody mineralne: gazowana i niegazowana, dwa mieszadełka
drewniane, dwa kubki ceramiczne, serwetka),
 kosz na śmieci,
 wykładzina dywanowa,
 zasłona i firana na oknie,
 wentylacja, klimatyzacja.
Urządzenia i wyposażenie części sanitarno – higienicznej pokoju (łazienki):













wanna lub brodzik z baterią i natryskiem,
umywalka z blatem,
WC,
mydło, żel pod prysznic (w dwóch podajnikach),
dwa kubeczki plastikowe,
torebka higieniczna,
lustro z oświetleniem,
grzejnik elektryczny,
suszarka do włosów,
pojemnik na śmieci,
ręcznik – stopka,
wentylacja.
Wyposażenie dodatkowe:

 teczka wyposażona w dwie czyste kartki, ołówek, zawieszka ekologiczna, instrukcja
pobytu w pokoju hotelowym.
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