REGULAMIN
Korzystanie z pokoi i domków w „Kazimierzówce”
1. Pokoje hotelowe i domki wynajmuje się dopiero po dopełnieniu formalności
meldunkowych w recepcji po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po
uzgodnieniu formy zapłaty, określenia okresu pobytu i zapoznania się z niniejszym
regulaminu.
2. Klient hotelowy może przyjąć do swojego pokoju lub domku gości po uzgodnieniu z
recepcja tylko do godziny 22.00 (osoby odwiedzające nie korzystają z basenów i
lokali gastronomicznych).
3. Rezerwacja pokoju lub domku w okresie wcześniejszym jest możliwa po wniesieniu
zadatku. W przypadku nie wykorzystania zarezerwowanego pokoju lub domku,
rezygnacji z niego, opóźnienia przyjazdu, względnie wcześniejszego wyjazdu,
Kazimierzówka nie zwraca wpłaconych świadczeń.
4. Pokój wynajmowany jest minimum 5 dób. Doba hotelowa (pokoje) rozpoczyna się o
godzinie 14.00, a kończy o 11.00.Doba hotelowa (domki) rozpoczyna się o 17.00, a
kończy o 11.00.
5. Osoby nie meldowane w Kazimierzówce nie mogą przebywać na jej terenie miedzy
godz. 22.00 a 7.00.
6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju lub domku innym osobom nawet w
przypadku nie wykorzystania wniesionej uprzednio opłaty za pobyt.
7. Gość hotelowy ponosi materialna odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie
urządzeń hotelowych oraz braki w wyposażeniu powstałe z jego winy lub osób
odwiedzających..
8. Kazimierzówka nie odpowiada za zaginione pieniądze, papiery wartościowe oraz inne
kosztowności nie złożone do depozytu, a także za pojazdy mechaniczne gości i osób
przebywających na terenie Kazimierzówki i rzeczy w nich pozostawione.
9. Na terenie Kazimierzówki obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek własnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem maszynki do golenia, suszarki do włosów,
ładowarek.
10. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju lub domku należy sprawdzić czy
zakręcone są krany, wygaszone światło, zamknięte okna oraz czy nie zaproszono
ognia.
11. Gość hotelowy przed opuszczeniem pokoju zobowiązany jest zgłosić się do recepcji
celem odebrania pokoju lub domku a następnie zdania klucza.
12. Zobowiązujemy do przestrzegania przepisów p-poż.
a. Nie wrzucać zapałek i niedopałków do kosza na śmieci
b. Nie przechowywać płynów łatwopalnych, środków żrących
c. Nie palić tytoniu w łóżkach
d. W razie powstania pożaru natychmiast zawiadomić personel
13. Klienci ośrodka korzystają z basenu zgodnie z regulaminem umieszczonym na tablicy
informacyjnej przy basenie
14. Osoby przebywające na terenie Kazimierzówki zobowiązane są do parkowania
pojazdów mechanicznych na parkingach w wyznaczonych przez obsługę
Kazimierzówki.
15. Korzystanie z grilla odbywa się za zgoda pracownika Kazimierzówki.
16. Zabrania się : hałaśliwego i gorszącego zachowania na terenie Kazimierzówki
17. W godzinach od 22.00 do 6.00 brama Kazimierzówki jest zamknięta – wszelkie
wjazdy i wyjazdy musza być uzgodnione z recepcją.
18. Dopuszcza się przebywanie zwierząt w domkach pod warunkiem: posiadania
aktualnego świadectwa szczepienia przeciw wściekliźnie, wyposażenia w kaganiec i
sprzątania nieczystości po zwierzęciu.
CISZA NOCNA OBOWIAZUJE OD 22.00 DO GODZINY 6.00

