
 
 

REGULAMIN OBIEKTU 

 

 

I. Zasady korzystania z pokoi gościnnych 

1. Pokoje wynajmowane są w systemie dobowym. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. 

2. Pobyt w pokojach możliwy jest po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu 510 600 960 

(lub 604 830 796), potwierdzonej przez Gospodarza drogą mailową lub sms na podany przez Rezerwującego 

w momencie dokonywania rezerwacji adres e-mail bądź numer telefonu. Podczas dokonywania rezerwacji Rezerwujący 

zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, a także zapłacenia zadatku w kwocie ustalonej podczas przyjmowania 

rezerwacji (w ciągu 24 godzin) na numer konta Gospodarza lub z wykorzystaniem Bonu Turystycznego. Potwierdzenie 

rezerwacji traktowane jest jako zawarcie umowy między Rezerwującym a Gospodarzem. 

3. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie jest zwracany. 

4. Należność za wynajem pokoi uiszczana jest z góry za cały okres pobytu. Podstawową formą wnoszenia opłaty za pobyt 

jest uiszczenie jej gotówką u Gospodarza. Istnieje możliwość uiszczenia należności przelewem na konto Gospodarza 

o numerze 91 1160 2202 0000 0003 8402 3233 lub z wykorzystaniem Bonu Turystycznego. 

5. Zwrot kluczy powinien nastąpić zgodnie z ustaloną dobą hotelową (do godziny 11:00).  

6. Rezerwujący podczas odbierania kluczy zobowiązany jest  dokonać rejestracji polegającej na wpisie do książki ewidencji 

i okazaniu Gospodarzowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji tożsamości Rezerwującego.  

7. Dokonanie rezerwacji oznacza, że Rezerwujący akceptuje niniejszy regulamin. 

 

II. Osoby przebywające w pokojach gościnnych zobowiązują się do: 

1. ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu, 

2. utrzymania czystości w pokojach i na terenie całego obiektu, 

3. przestrzegania ciszy nocnej, która obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00, 

4. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

5. zamknięcia okien, wygaszenia światła, wyłączenia urządzeń pobierających energię elektryczną, zakręcenia kranów przed 

opuszczeniem pokoju, 

6. zamknięcia drzwi na klucz po opuszczeniu pokoju. 

 

 



III. Zabrania się: 

1. palenia papierosów w pokojach i części kuchennej, 

2. odstępowanie wynajmowanych pokoi osobom trzecim, 

3. przebywanie w pokojach po godzinie 22:00 osobom innym, niż wynajmujący, 

4. wynoszenia poza obręb obiektu i przenoszenia z pokoju do pokoju wyposażenia pokoi gościnnych, 

5. parkowania samochodów poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi, 

6. rozpalania ognisk bez zgody Gospodarza i poza miejscem do tego wyznaczonym. 

 

IV. Zasady porządkowe 

1. Osoby przebywające w pokojach gościnnych ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia 

lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich z winy lub z winy 

odwiedzających ich osób. W przypadku szkody o której mowa powyżej Rezerwujący jest zobowiązany do zapłaty za 

szkodę wycenioną przez Gospodarza w momencie zwalniania pokoju na podstawie protokołu zniszczeń. 

2. Rezerwujący są zobowiązani zawiadomić Gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

3. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione  w pokoju gościnnym i w części kuchennej. 

4. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz 

znajdujące się w nim rzeczy. 

5. Jeżeli okres pobytu zostanie skrócony przez Rezerwującego, to kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi. 

6. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania pokoi gościnnych należy zgłaszać na adres mailowy kontakt@ujaneckich.pl. 

W nagłych przypadkach pomoc można uzyskać po numerem telefonu 510 600 960 (lub 604 830 796). 

7. Gospodarz zastrzega sobie prawo wykwaterowania osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu. 

8. Gospodarz może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła Regulamin wynajmu 

pokoi gościnnych lub w inny sposób zakłóciła spokojny pobyt innych Wynajmujących. 

9. Rezerwujący zobowiązany jest do zwrócenia wynajmowanego pokoju w stanie nie pogorszonym, a także do zwrócenia 

kluczy w dniu wyjazdu do godziny 11:00. 

10. Za zgubienie klucza od pokoju gościnnego obowiązuje opłata 50,00 zł. 

 

 

Życzymy miłego pobytu. 

ujaneckich.pl 

 


