Regulamin Gospody pod Czarnym Łabędziem w Rydzewie
Szanowni Państwo!
Liczymy na współpracę w przestrzeganiu tego regulamin, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i
bezpiecznego pobytu Państwa w naszej Gospodzie
§1.
1.   Pokoje w Gospodzie wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny
12.00 dnia następnego. Gość, który nie opuści pokoju do 12.00 zobowiązany jest zapłacić za
następną dobę.
2.   Jeśli gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się że pokój został wynajęty na jedną dobę.
§2.
1.   Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość gospody powinien
zgłosić w recepcji do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2.   Gospoda uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
3.   W gospodzie jest obowiązek meldunkowy każdego gościa. Zameldowanie odbywa się na
podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość gościa.
4.   Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia pobytu.
§3.
1.   Gość gospody nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłyną okres, za
który uiścił opłatę.
2.   Osoby nie zameldowane w Gospodzie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8.00 do
godziny 22.00
3.   Gospoda może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
regulamin gospody wyrządzając szkodę w mieniu gospody lub Gości albo szkodę na osobie
Gości, pracowników Gospody lub innych osób przebywających w Gospodzie albo też w inny
sposób zakłócił porządek
§4.
Gospoda świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń
dotyczących jakości usług Gość jest proszony o bezwzględne zgłoszenie ich w Recepcji.
§5.
Gospoda nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia papierów wartościowych,
kosztowności, pieniędzy i innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających
wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do
depozytu w Recepcji.
§6.
1.   W Gospodzie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
2.   W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Gospody maja obowiązek takiego
zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych gości.
§7.
1.   Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien upewnić się że zamknął okna i drzwi.
2.   Opłata za zgubienie klucza wynosi 50 zł
3.   Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach
hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących
wyposażenia pokoju oraz palenie papierosów.

4.   Obsługa sprząta lub wymienia ręczniki w pokojach na życzenie Gości, wyrażone w formie
wywieszki na zewnętrznej stronie drzwi pokoju lub zgłoszenie w recepcji. Bez wyraźnego
życzenia Gości, obsługa gospody nie wchodzi do pokoju przez cały okres pobytu w naszej
Gospodzie.
5.   Po zakończeniu pobytu goście zobowiązani są zwrócić pokój wraz z jego wyposażeniem w stanie
niepogorszonym.
6.   W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu przez gości opłata nie podlega zwrotowi.
§8.
Gość gospody ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Gospody powstałe z winy Jego lub
odwiedzających Go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po
jej stwierdzeniu
§9.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Gospoda może odmówić dalszego
świadczenia usług osobnie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego
zastosowania się do żądań Gospody, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia
oraz opuszczenia Gospody. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem pokoju.
§10.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju gospody przez wyjeżdzającego Gościa będą
odesłane na adres przez Niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Gospoda
przechowa te przedmioty przez 3 miesiące a następnie przekaże na cele charytatywne.
§11.
Gospoda nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu
należącego do Gościa. Parking przy Gospodzie jest dozorowany płatny. Nie ponosimy
odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.
§12.
W całym obiekcie Gospody obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza miejscami
wyznaczonymi na zewnątrz obiektu. Nie przestrzeganie zakazu jest zagrożone karą finansową w
wysokości 100 zł każdorazowo oraz uiszczenia dodatkowo opłaty za dobę następną po ostatniej a
potrzebnej na wywietrzenie pokoju.
§13.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej, w recepcji. Każdy gość ma możliwość zapoznania się
z regulaminem i wynajmując pokój goście akceptują warunki regulaminu.
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