
REGULAMIN Willi AMBER

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu
stronom  uniknąć  nieprzyjemnych  sytuacji,  a  nam  skoncentrować  się  na  zapewnieniu  Państwu
komfortowego i miłego wypoczynku

1. Doba hotelowa trwa od 16:00 do 12:00 dnia następnego.  Za przedłużenie przez gościa pobytu
w  godz.  11.00  –  16.00  dolicza  się  do  rachunku  należność  za  pół  doby  hotelowej,  za
przedłużenie  pobytu  ponad  godz.  16.00  –  za  całą  dobę.  Chęć  przedłużenia  pobytu  należy
zgłosić do godz. 10.00. Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości

2. Każda osoba przyjęta na pobyt w pełni akceptuje regulamin obiektu

3. Gość  Willi  AMBER  zobowiązany  jest  do  okazania  przed  zameldowaniem  dokumentu  ze
zdjęciem.  W  przypadku  odmowy,  pracownik  ma  obowiązek  odmówić  wydania  klucza  do
pokoju

4. Osoby nie zakwaterowane mogą przebywać w pensjonacie w godzinach od 8:00 – 22:00  

5. Pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godzinach lato 22:00 – 7:00. W godzinach ciszy nocnej
Goście jak i osoby korzystające z usług Willi AMBER mają obowiązek takiego zachowania, by
w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości

6. W Willi AMBER obowiązuje kategoryczny zakaz palenia, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych

7. Za  bezpieczeństwo  dzieci  na  terenie  pensjonatu  odpowiadają  rodzice,  jak  również  za
poniesione przez nich szkody

8. Gość  Willi  AMBER  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkiego  rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów  wyposażenia i  urządzeń technicznych pensjonatu
powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

9. Korzystanie  z  urządzeń  rekreacyjnych  i  sportowych  na  terenie  obiektu  na  własną
odpowiedzialność 

10. Kuchnia służy do przygotowywania jedynie drobnych posiłków. 

11. Przyrządzanie  posiłków dozwolone  jedynie  w kuchni  ogólnodostępnej  oraz  w pokoju  nr  2
wyposażonym  w   aneks  kuchenny.   W  kuchni  ogólnodostępnej,  wiacie,  obowiązuje
samoobsługa, korzystający mają obowiązek samodzielnego zmywania i sprzątania po sobie

12. Ze  względu  na  wymagania  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  ogólnego  bezpieczeństwa  
w  pokojach  nie  wolno  używać  grzałek,  kuchenek  mikrofalowych,  grzejników,  urządzeń
gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego
wyposażenia pokoju (w tym również klimatyzatorów).  Nie dotyczy  to ładowarek i  zasilaczy
urządzeń RTV oraz komputerowych

13. Nie należy przenosić  wyposażenia pokoi  lub  zmieniać  jego ustawienia bez powiadomienia  
i zgody recepcji Willi



14. Po zakończeniu pobytu należy zdać pokój wraz z kluczami właścicielowi.  Za zgubienie klucza
opłata wynosi 20 zł

15. W razie drastycznego nie przestrzegania regulaminu osoby przebywające w Willi  mogą być
wydalone przed końcem pobytu bez możliwości zwrotu kosztów

16. Parking przy Willi AMBER jest niestrzeżony. Willa nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie
lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa obiektu.

17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju pensjonatowym przez wyjeżdżającego
Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Willa
przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do
użytku publicznego

18. Śmieci w miarę możliwości sortujemy, pojemniki do segregacji znajdują się na terenie posesji

19. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektu

20. Skargi i wnioski przyjmuje właściciel Willi, a wszelkie spory będą odbywały się w instancji i na  
zasadach obowiązującego prawa w okręgu znajdowania się Willi AMBER

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.


