PEŁNY REGULAMIN
Warunki i zasady świadczenia usług:

1. Hostel Górzysta służy jedynie do celów mieszkalnych. Zabronione jest organizowanie w nim imprez, biesiad,
koncertów, sesji fotograficznych itd.
2. Należy przestrzegać ciszy nocnej, która obowiązuje w godzinach 22.00 - 06.00. Jeżeli przyjmują Państwo gości,
są oni proszeni o opuszczenie lokalu przed godziną 22.00. W przypadku zignorowania tej zasady będziemy
zmuszeni obciążyć państwa opłatą w wysokości 80PLN za osobę za dobę
3. Prosimy bardzo o zapoznanie się z mapą parkowania i niezajmowanie miejsc zaznaczonych na tej mapie na
czerwono. Pozostawienie samochodu w obszarze zaznaczonym na czerwono może skutkować wezwaniem
Straży Miejskiej przez mieszkańców pobliskich domów.
4. Prosimy o możliwe jak najcichsze zachowywanie się również poza godzinami ciszy nocnej. Chcielibyśmy, aby
wszyscy nasi Goście czuli się komfortowo i mogli wypocząć w czasie swojego pobytu w Hostelu Górzysta
5. Hostel ma prawo odmówić noclegu:


gościom, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszyli regulamin hostelu



gościom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających



gościom nie legitymującym się ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub
prawem jazdy)

6. Palenie tytoniu i świec w pokojach i częściach wspólnych Hostelu Górzysta jest zabronione. Złamanie zakazu
skutkuje obciążeniem Gościa Hostelu Górzysta karą w wysokości 500,00 PLN. Palenie tytoniu dozwolone jest
tylko na górnym tarasie i wyznaczonej przestrzeni ogrodu.
7. Prosimy wyłączać światła przed wyjściem z pokoju.
8. Prosimy zamykać i zabezpieczać okna przed wyjściem z pokoju.
9. Prosimy o niezostawianie używanych ręczników, ani prywatnych kosmetyków w łazienkach
10. Prosimy pamiętać o zamykaniu drzwi, gdy wychodzą Państwo z pokoju. Hostel Górzysta nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne kradzieże spowodowane pozostawieniem niezamkniętych drzwi.
11. Goście Hostelu Górzysta zostaną obciążeni kosztami napraw zniszczeń wyposażenia niewynikających z
normalnego użytkowania pokoi i części wspólnych w Hostelu Górzysta.
12. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostanie obciążony kwotą 60 PLN za każdy klucz.
13. Doba hotelowa trwa od 14.00 do 10.00. Za niewymeldowanie się do 10.00 (bez uprzedniego ustalania z
recepcją), będzie pobierana opłata w wysokości kolejnej doby hotelowej, bez prawa zamieszkania.
14. W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub jej części w trakcie pobytu, płatności nie podlegają zwrotowi, a Hostel
Górzysta ma prawo do ponownego udostępnienia pokoju.
15. Zwierzęta nie są akceptowane.

16. Gość Hostelu Górzysta zobowiązany jest do powiadomienia pracowników Hostelu Górzysta o ewentualnych
usterkach i brakach. W przypadku niezgłoszenia szkód Gość może zostać obciążony kosztami na rzecz ich
naprawienia.
17. Gość, który zniszczył bądź uszkodził urządzenia i/lub wyposażenie znajdujące się w Hostelu Górzysta będzie
obciążony karą finansową nie niższą niż wartość zniszczonego/uszkodzonego mienia.
18. Zabrania się organizowania imprez, które zakłócają porządek w budynku i są przyczyną skarg mieszkańców
bądź wezwania policji. W przypadku przyjazdu policji bądź skarg sąsiadów Gość apartamentu będzie obciążony
karą w wysokości 500 PLN. Obsługa Apartamentu ma przy tym prawo do odstąpienia od umowy najmu ze
skutkiem natychmiastowym wraz z zachowaniem pełnej opłaty.

