Regulamin Pobytu Gości w Pokojach Gościnnych Kornelia
1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 11:00 ostatniego dnia
pobytu.
2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji
pokoju, w przypadku skrócenia pobytu należność nie podlega zwrotowi.
3. Cisza nocna obowiązuje od godz.22:00 do godz. 7.00
4. Goście zobowiązani są do przechowywania klucza od pokoju z należytą starannością, w przypadku
jego utraty zostaną obciążeni kwotą 50 zł.
5.W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia (dotyczy to również łazienek). W przypadku
stwierdzenia naruszenia zakazu będzie nałożona kara grzywny w wysokości 500 zł. (Zgodnie z
ustawą1996 r.N10 poz.55 art.5)
6. Zachowanie osób korzystających z naszych usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych
gości. Pokoje Gościnne Kornelia zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia pobytu osobom
drastycznie naruszającym tę zasadę.
7. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych. Zabrania się
organizowania imprez, libacji w pokojach.
8. Chęć przyjazdu z psem lub innym zwierzęciem musi być zgłoszona podczas rezerwacji , Goście
przywożący ze sobą psa zobowiązani są zachować wszelkie środki ostrożności tak a żeby zwierzę nie
zakłócało spokoju innych wypoczywających. Psy nie mogą pozostawać same w pokoju pod
nieobecność właściciela.
9. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Brama wjazdowa zamykana jest w godzinach ciszy nocnej. Ze
względów bezpieczeństwa na terenie posesji obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
10. Obiekt Pokoje Gościnne Kornelia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia
mienia Gościa.
11. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru, szczególną ostrożność należy zachować na placu
zabaw.
12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń powstałe z jego winy. Każdy rodzic lub opiekun odpowiedzialny
jest za szkody wyrządzone przez dziecko.
13. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi oraz zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i
zgody właściciela.
14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabrania się używania w pokojach
jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, typu grzałki, farelki, nie
stanowiące wyposażenia tych pomieszczeń.
15. Obiekt Pokoje Gościnne Kornelia zastrzega sobie prawo do zmiany pokoju na inny w razie takiej
konieczności.

Wszelkiego rodzaju uwagi i niedopatrzenia prosimy zgłaszać obsłudze
Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu udanego pobytu w naszym obiekcie.

