
REGULAMIN REGULATIONS
 Rozpoczęcie pobytu w obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego

regulaminu przez Gościa.

 Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu

wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego. Obiekt uwzględnia życzenia

przedłużenia pobytu jak i prośby o wcześniejsze zameldowanie w miarę
posiadanych możliwości.

 Po godz. 12:00 naliczana będzie opłata za przedłużenie doby hotelowej. Opłata za

przedłużenie do godz. 16:00 wynosi 50% aktualnej ceny, po godz. 16:00 naliczany

jest koszt kolejnej doby hotelowej.

Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres,

za który uiścił należną opłatę za pobyt. 

 W przypadku rezerwacji pokoju i nie stawienia się gościa do godz. 20:00 i/lub nie

przekazania informacji o planowanej późniejszej godzinie zameldowania obiekt

zastrzega sobie prawo do ponownego wystawienia pokoju na sprzedaż.

 Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty

lub pobrania depozytu w wysokości należności za cały pobyt.

W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca

opłaty za daną dobę hotelową.

Obiekt akceptuje zwierzęta, za dodatkową opłatą. Gość ponosi całkowitą
odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone. W przestrzeniach ogólnodostępnych

zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one

wprowadzane do restauracji hotelowej.

 Zakazuje się spożywania w przestrzeni ogólnodostępnej artykułów spożywczych

niezakupionych w obiekcie hotelowym.

 Na terenie obiektu - w tym w pokojach, zgodnie z ustawą z dn. 08.04.2010r. o ochronie

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz.529) obowiązuje całkowity zakaz

palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia jest równoznaczne

z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój gościa na pokrycie kosztów wyłączenia

pokoju ze sprzedaży oraz jego dearomatyzacji  w wysokości 500 zł.
 W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 07.00 dnia

następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać
spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług

osobie, która narusza tę zasadę.

 Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych

pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia

tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz

komputerowych.

 Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach

hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.

 Ze względu bezpieczeństwa każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien wyjąć kartę
do pokoju z włącznika prądu oraz zamknąć okna i drzwi. Obiekt nie odpowiada za

ewentualne straty względem gościa powstałe w wyniku jego zaniechania.

 Za zgubienie karty/klucza do pokoju obowiązuje opłata w wysokości 50 zł
 Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich

wyposażeniu  poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy

tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

 Gość hotelowy rejestrujący się podczas zameldowania ponosi odpowiedzialność
materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i

urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

Oplata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowymi zabrudzeniami wynosi

300,00 zł.
 Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych

powstałe z winy Gościa lub z winy odwiedzających go osób Gość zobowiązany jest pokryć
niezwłocznie na podstawie wyceny przedstawionej przez Obiekt.

 Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą
odesłane na jego prośbę pod wskazany adres, na jego koszt. Obiekt przechowa te

przedmioty przez 1 miesiąc, następnie przechodzą na własność obiektu i zostaną
zutylizowane. 

 Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa

do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu

podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do sejfu recepcji. Obiekt ma

prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych

przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub

artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku

do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

 Parking na terenie obiektu jest monitorowany niestrzeżony.

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu

należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt,

niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza

terenem obiektu.

Administratorem Danych Osobowych jest G8GROUP SP. Z O.O. Dane osobowe

przetwarzane są zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji pobytu

Gościa w obiekcie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług. Podanie danych

osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi. 
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 Guest confirm the Aparthotel regulations by starting renting the room.

Check-in starts at 2 p.m and last till 12 p.m next day. The Aprthotel takes into

account the wishes of extending the stay as well as requests for earlier check-in, if

possible.

Late check-out is charged extra. the extension of the stay costs 50% of basic price

till 4 P.M., after that the full price will be charged.

A room cannot be transferred or shared with third parties, even if the period for

which the fee was paid has not expired 

The room might be resold again if the guest do not show up till 8 P.M and do not

provide information about the time of arrival.

 Please note that the hotel has the right to pre-authorize a credit card or to collect

a cash deposit up to the amount of the total stay when registering.

In case of cancellation during the hotel day, the hotel will not refund the fee for the

day started.

The property accepts pets at an additional cost. The guest is responsible for the damage

caused by them. In public areas, pets must be kept on a leash. For hygiene reasons, they

cannot be brought into the hotel restaurant.

 It is forbidden to consume food products not purchased in the hotel building in the public

space.

 In all property area - including rooms, [Act of April 8, 2010 on health protection against the

consequences of the use of tobacco and tobacco products and the Act on the State

Sanitary Inspection (Journal of Laws No. 81, item 529)] smoking cigarettes and tobacco

products is forbidden. Breaking the ban is tantamount to a fine of 500 PLN for

dearomatization of the room.

 Silence in the facility is obligatory from 23.00 to 07.00 the next day. The behavior of guests

and people using the services of the facility should not disturb the peaceful stay of other

guests. The facility may refuse to continue providing services to a person who violates this

rule.

 Due to fire safety, it is forbidden to use heaters and other electrical devices that are not

part of the equipment of these rooms in the rooms and other rooms. The above does not

apply to chargers and power supplies for RTV and computer devices.

 Due to fire safety, it is forbidden to use open fire in any form in rooms and other property

area.

 For safety reasons, each time when leaving the room, the Guest should remove the room

card from the power switch and close the windows and doors. The facility is not responsible

for any losses to the guest resulting from his omission.

There is a fee of PLN 50 for losing a card / room key

 Guests are not allowed to make any changes to hotel rooms and their equipment, except

for a slight rearrangement of furniture and equipment, without compromising their

functionality and safety of guests.

 A hotel guest registering at check-in is financially responsible for any damage or

destruction of equipment and technical devices of the facility caused by the fault of his or

her visitors.

The fee for additional room cleaning related to unusual dirt is 300 PLN.

 Any damage or destruction of equipment and technical devices resulting from the fault of

the Guest or the fault of people visiting him is obliged to cover immediately on the basis of

the valuation presented by the management.

Personal belongings left in the room by guest after departure might be sent for the request

to the address provided, at his expense. Aparthotel will store these items for 1 month, then

the items become on own of us and will be disposed of. 

 The liability of the facility for loss or damage to items brought by the Guest to the facility is

governed by the provisions of Art. 846-849 of the Civil Code. The liability of the facility is

limited if these items are not deposited in the reception's safe. The facility has the right to

refuse to store money, securities and valuable items, in particular valuables and items of

scientific or artistic value, if they pose a threat to security or are too valuable in relation to

the standard of the facility or take up too much space.

The car park is monitored and unguarded.

 The facility is not responsible for damage and loss of a car or other vehicle belonging to the

Guest, items left in it and live animals, regardless of whether these vehicles have been

parked in the parking lot of the facility or outside the premises of the facility.

The Personal Data Administrator is G8GROUP SP. Z O.O. Personal data is processed in

accordance with applicable law in order to complete the Guest's stay at the facility and to

use other services by the Guest. Providing personal data is voluntary, but necessary to

provide the service.
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W NAGŁYCH PRZYPADKACH PROSZĘ DZWONIĆ 

ONLY IN CASE OF EMERGENCY PLEASE CALL

+48 696 156 577 / +48 731 344 317

Recepcja czynna

Reception open 

7-24

+48 500 521 483


