Regulamin
Rodzinnego Klubu Wypoczynkowego „Niebieskie Migdały”
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§ Doba hotelowa
Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do 11.00 dnia następnego.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji
do godz. 10.00, w którym upływa termin najmu pokoju. Klub uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę
posiadanych możliwości.
§ Korzystanie z pokoju
Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt
opłatę.
Osoby nie zameldowane w Klubie mogą przebywać w pokoju hotelowym od 8.00 do 22.00
§ Obowiązki
Klub ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczny pobyt,
profesjonalną i uprzejmą obsługę, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas
nieobecności Gościa, w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie, sprawną pod względem
technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Klub dołoży starań,
aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
§ Zasady porządkowe korzystania z Klubu
W Klubie obowiązuje zachowanie ciszy od godzinach nocnych, zachowanie Gości i osób korzystających z usług
Klubu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
Manager Klubu może odmówić świadczenia noclegu bez podania przyczyny.
Manager Klubu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszy zasady porządkowe
niniejszego Regulaminu.
§ Odpowiedzialność za mienie
Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, Gość ponosi odpowiedzialność
materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych Klubu
powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
Za zgubienie klucza do pokoju pobierana jest kwota w wysokości 50 zł.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek,
żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
Odpowiedzialność Klubu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do Klubu regulują przepisy
art.846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Klubu podlega ograniczeniu, jeżeli wartościowe rzeczy
nie zostaną złożone do depozytu klubowego.
Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody w mieniu Klubu lub mieniu Gościa
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu należącego
do Gościa, pozostawionego na parkingu Klubowym.
Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy)
na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji Klub przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca.
Po tym okresie zostaną one przekazane na cele społeczne bądź publiczne albo zutylizowane jako odpady.
§ Akceptacja Regulaminu

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w recepcji i pokojach klubowych oraz jest udostępniony na stronie internetowej
2.

www.niebieskiemigdaly-okuninka.pl
Dokonanie rezerwacji na pobyt w Klubie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

W BUDYNKACH KLUBU OBOWIĄZUJE BEWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA!
Niezastosowanie się do tego zakazu spowoduje uruchomienie systemu przeciwpożarowego i włączenie
tryskaczy z wodą. Za powstałe zniszczenia Klub obciąży Gościa.
Wyznaczone miejsce do palenia znajduje się w klubowym ogródku letnim.

