
Regulamin 
Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma 

służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Naszych Gości.

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu „President”, ul. Piłsudskiego 19,

21-150 Kock. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności orz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną
częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując czynności wyżej wymienionych Gość
potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Hotelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.

3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisanie karty meldunkowej.

4. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Dla dzieci do lat 6 pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku

z rodzicami. Nie mamożliwości dostawiania łóżeczek.

5. Doba hotelowa trwa od godziny 13:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

6. Zatrzymanie pokoju po godzinie 14:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i podlega opłacie 100PLN.

7. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu wmiarę dostępności wolnych pokoi.

8. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzeni pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających
wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego.

10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking przed
hotelem jest bezpłatny i niestrzeżony.

11. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i
urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób. Cennik wyposażenia stanowi złącznik nr 1 do
Regulaminu.

12. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji
wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.

13. Za zgubienie karty chip do zamka hotelowego pobierana jest opłata wwysokości 150złotych.

14. Gość hotelowy niemoże przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

15. Za dodatkową opłatą (40zł) Hotel akceptuje zwierzęta w wybranych pokojach, jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do
prowadzenia go na uwięzi na terenie Hotelu oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.

16. Palenie tytoniu oraz innych używek na terenie hotelu jest zabronione. W przypadku niedostosowania się do przepisu zostanie nałożona
opłata wwysokości 200złotych.

17. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

18. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz.: 6:00 do godz.: 22:00

19. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach 22:00 do 6:00

20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych

i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

21. Hotelmoże odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.

22. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Hotelu
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych. ( Dz.U. Nr 101 z 202r., poz. 926 z późn. Zm.)

23. Śniadania serwowane w Restauracji hotelowej są w godzinach od 7:00 do 9:00.

24. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie
prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Dyrekcja Hotelu President***

Hotel „President”, ul. Piłsudskiego 19, 21-150 Kock
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