REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG DOMU SPORTOWCA

1.

Każda osoba korzystająca z noclegu zobowiązana jest do zameldować się
okazując ważny dokument potwierdzający tożsamość.

2.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i trwa do godziny 11.00 dnia
następnego. Życzenie przedłużenia pobytu na kolejną dobę prosimy zgłaszać
osobiście w recepcji nie później niż do godziny 10.00. Pobyt zostanie
przedłużony w miarę istniejących możliwości.

3.

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00. W tym czasie
prosimy o ściszenie odbiorników telewizyjnych.

4.

Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Domu Sportowca do
godziny 22.00.

5.

Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada gość hotelowy.

6.

Osobom nietrzeźwym wstęp na teren obiektu jest wzbroniony.

7.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu
oraz e-papierosów.

8.

W przypadku rezygnacji z pobytu w czasie jego trwania Dom Sportowca nie
zwraca opłaty.

9.

Odpowiedzialność Domu Sportowca z tytułu uszkodzenia mienia lub straty
kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających
wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie
zostaną złożone do depozytu w recepcji.

10.

Dom Sportowca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę
samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking hotelowy jest
niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie obiektu.

11.

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzenia lub
zniszczenia majątku Domu Sportowca. W przypadku pobytu grup
zorganizowanych z zniszczenia mienia odpowiada opiekun grupy lub podmiot
wskazany w umowie zawieranej z wykonawcą usługi. Za zniszczone w czasie
pobytu mienie pobiera się opłatę w wysokości jego aktualnej wartości.

12.

Goście korzystający z noclegów zobowiązani są do przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych.

13.

Opuszczając pokój należy każdorazowo wyłączyć urządzenia elektryczne,
zakręcić krany, zamknąć okna i drzwi oraz zdać klucz od pokoju na recepcji.
Z uwagi na fakt, iż pokoje znajdują się na parterze prosimy
o sprawdzenie czy okna są dobrze zamknięte.

14.

Przy wymeldowaniu się Gościa recepcjonista ma prawo sprawdzić stan
pokoju.

Życzymy miłego pobytu
Dom Sportowca w Zgorzelcu

