REGULAMIN OBIEKTU KOSÓWKA
Obsługa obiektu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu
niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu
wszystkich naszych Gości.
1. Pomieszczenia zwane dalej pokojami wynajmowane są na doby
2. Doba pobytowa rozpoczyna się od 16.00 a kończy o 11.00 dnia następnego.
3. Właściciel obiektu może uwzględnić życzenie klienta o przedłużeniu najmu pokoju
w przypadku wolnych miejsc.
4. Gość ma obowiązek bezzwłocznie zgłaszać właścicielowi wszelkie usterki zauważone
w pokoju.
5. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom,
nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
6. Osoby nie mieszkający w obiekcie nie mogą przebywać w pokojach od 22.00 do 8.00 dnia
następnego.
7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać
jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną np. czajników
elektrycznych, żelazek itp.. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ UŻYWANIA KUCHENEK
ELEKTRYCZNYCH I GAZOWYCH!
8. Na terenie całego obiektu (dotyczy również pokoi i łazienek) obowiązuje ZAKAZ
PALENIA TYTONIU. Osoby łamiące zakaz palenia ponoszą opłatę w wysokości 1000 zł,
stanowiącą koszt usunięcia uciążliwego zapachu.
9. Przy opuszczaniu obiektu należy zdać pokój.
10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego
winy lub z winy odwiedzających, jak również Rodzice lub opiekunowie odpowiadają
za bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez dzieci.
11. Parking przed obiektem jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi
odpowiedzialności za pojazd i rzeczy w nim pozostawione.
12. Na terenie obiektu bez porozumienia z właścicielem nie mogą przebywać żadne zwierzęta.
13. Gość jest zobowiązany przy każdym wyjściu z pokoju sprawdzić czy okna i drzwi
są dokładnie zamknięte.
14. W obiekcie obowiązuje ZAKAZ CHODZENIA W BUTACH NARCIARSKICH.
Do przechowywania sprzętu zimowego służy narciarnia.
15. W przypadku nie zastosowania się przez Gościa do regulaminu obiektu, właściciel zastrzega
sobie prawo do wcześniejszego wymeldowania.
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