Regulamin pobytu w Pensjonacie SOLAR
1. Doba hotelowa w Pensjonacie Solar zaczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 10.00
ostatniego dnia pobytu. Ewentualne zmiany godzin przyjazdów lub wyjazdów Gości
winny być kaŜdorazowo, indywidualnie uzgadniane z właścicielami Pensjonatu Solar.
2. W Pensjonacie Solar obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
3. W Pensjonacie Solar obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oprócz wyznaczonych
miejsc.
4. Śniadania w Pensjonacie Solar podawane są w godzinach 8.00 – 10.00.
5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 7.00 rano.
6. Wszelkie awarie i usterki naleŜy natychmiast zgłosić w recepcji celem ich usunięcia
przez obsługę.
7. Goście Pensjonatu Solar ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposaŜenia
pokoju jak ich utratę.
8. W przypadku powstania szkody w pokoju z winy Gościa bądź z winy odwiedzających go
osób, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone
przez dzieci odpowiadają rodzice.
9. Gość powinien zawiadomić właścicieli Pensjonatu i o wystąpieniu szkody w pokoju bądź
teŜ o jej stwierdzeni
10. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z naleŜytą starannością.
W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciąŜeni kosztami wymiany wkładki zamka.
11. Osoby odwiedzające Gości Pensjonatu Solar są zobowiązani poinformować pracownika
recepcji o swoim pobycie na terenie hotelu, oraz opuścić pensjonat najpóźniej do godz.
21.00.
12. Dozorowany parking dla Gości Pensjonatu Solar jest bezpłatny.
13. Pensjonat Solar nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu naleŜącego do
Gościa.
14. Przy wychodzeniu z pomieszczeń mieszkalnych naleŜy zakręcić wodę, wyłączyć
oświetlenie oraz zamknąć bądź zabezpieczyć uchylone okna.
15. Pensjonat Solar nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione
w pokojach, wszelkie wartościowe rzeczy moŜna zostawić w depozycie w sejfie
znajdującym się w recepcji.
16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe, zabrania się przechowywania
i uŜywania w pokojach grzałek, Ŝelazek elektrycznych oraz innych tego rodzaju
urządzeń.
17. Pensjonat moŜe usunąć Gościa lub odmówić mu ponownego pobytu, jeśli Gość podczas
pobytu naruszył postanowienia regulaminu, a w szczególności wyrządził szkodę mieniu
stanowiącemu własność Pensjonatu i jak teŜ zakłócał spokojny pobyt innych Gości lub
funkcjonowanie Pensjonatu.
18. W przypadku naruszenia zakazów, o których mowa w 3 pkt. grozi kara grzywny
w wysokości 500,-zł.
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