
ZASADY WYNAJMU POKOJÓW 

w obiekcie przy ul. Leśna 1 w Kołczewie 

 

1. Ceny wynajmu podane są w złotych i uzależnione są od sezonu, oraz ewentualnych 
promocji. Gości obowiązują ceny, które zostały potwierdzane w momencie dokonywania 
rezerwacji.  

2. Pokój jest wynajmowany na doby. 

3. Doba rozpoczyna się o godz. 13: 00 i kończy o godz. 11:00.  

4. Gość posiadający rezerwację może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od      
11: 00- 13: 00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeżeli pokój ten jest wolny i 
przygotowany. 

5. Podczas zameldowania niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, 
paszport lub prawo jazdy).  

6. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność finansową za zniszczenie mienia 
 należącego do części gościnnej.  

7. W przypadku nie opuszczenia w dniu wyjazdu pokoju do godz. 11: 00, gdy pokój ten jest 
zarezerwowany dla następnych Gości, obsługa zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju 
bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy oraz ich przechowania.  

8. Obsługa może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do całkowitego lub 
częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.  

9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak 
prądu, wody itp.).  

 

 



REGULAMIN POBYTU GO ŚCI W POKOJU GOŚCINNYM  

§ 1 

1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby.  
2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 13.00, a kończy o godzinie 

11.00.  
3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, 

jeżeli pokój jest wolny.  
4. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez wcześniejszego uzgodnienia jest 

niedopuszczalne. 

§ 2 

1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest 
dokonanie przedpłaty zadatku przez Gościa w wysokości 30% wartości całości 
zamówienia.Pozostałą kwotę należności Gość wpłaca w dniu przyjazdu podczas 
meldowania. 

2. Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed 
upływem terminu najmu.                                                                                        

§ 3 

1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla 
własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.  

2. W godzinach 22.00 do 6.00 w pokojach należy zachować ciszę. 

                                                                   § 4 

1. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.   

§ 5 

1. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia 
pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób lub 
zwierząt, za które odpowiada.  

2. Gość korzystając z kuchni zmywa po sobie naczynia i pozostawia w niej porządek. 

§ 6 

1. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili 
zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę 
zamka.  

Życzymy przyjemnego pobytu 

 


