Regulamin
Aby Twój pobyt był przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem.

1. Zameldowanie rozpoczynamy od godziny 15:00, wymeldowanie do godziny 11:00 następnego dnia.
2. Obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00.
3. Gość zobowiązany jest do dbania o elementarny porządek we wszystkich częściach wspólnych lokalu.
Dlatego prosimy o zmywanie po sobie naczyń, wyłączanie światła, zamykanie okien na noc, nie
pozostawianie w łazience niepotrzebnych rzeczy itp.
4. Przed wyjazdem, Goście zobowiązani są do opróżnienia lodówki i szafek w kuchni. Osoby, które chcą
zostawić niewykorzystaną żywność mogą ją umieścić w specjalnie oznaczonym do tego miejscu.
5. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych środków odurzających (w
przeciwnym wypadku grozi kara pieniężna w wysokości 100 zł). Palenie jest dozwolone tylko na tarasie.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek
elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia hotelowego. Nie dotyczy to
ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 10.00 do godziny 22.00. Można przyjąć
gościa na nocleg za dodatkową opłatą. Chęć przenocowania gościa należy zgłosić minimum dzień
wcześniej.
8. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych,
kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość
naukową lub artystyczną.
9. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania członka zespołu Travel House o
ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych
podczas pobytu. W przypadku wyrządzenia szkód w tym obiekcie gość zobowiązany jest do zapłaty
odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką
na ręce właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o
sposobie zadośćuczynienia.
10. Travel House nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, Internetu,
światła, wody). W innym przypadku gospodarze są zobowiązani do zapewnienia wymienionych
udogodnień.
11. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w
recepcji (lub u osoby odpowiedzialnej za hotel). Prosimy o pozostawienie po sobie podstawowego
porządku. W przypadku zgubienia kluczy do pokoi goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w
wysokości 100 zł.
12. W lokalu zabronione jest trzymanie zwierząt oraz organizowanie imprez (w przeciwnym wypadku grozi
kara pieniężna w wysokości 500 zł).
13. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w
przypadku niemożności porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Travel House.
14. Lokal nie jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad regulaminu. Życzymy miłego pobytu!
Zespół Travel House

