
REGULAMIN

1) Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby.
2) Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy się o godz. 10.00, dnia następnego.
3) Opłatę za pobyt należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu.
4) W przypadku skrócenia pobytu nie z winy pensjonatu, pensjonat nie zwraca kosztów pobytu.
5) Nie wymeldowanie się z pokoju po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość
opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z
Recepcją.  Dotyczy  to  również,  gdy  gość  chce  wcześniej  rozpocząć  dobę,  o  ile  jest  taka  możliwość.  Należy  wtedy
powiadomić o tym fakcie recepcje, jeszcze przed przyjazdem, i tak samo naliczona zostanie połowa stawki dobowej.
6) Śniadanie : 9.00- 10.30, Obiadokolacja 16.00. Przy posiłkach w formie szwedzkiego stołu obowiązuje bezwzględny
zakaz wynoszenia jedzenia poza stołówkę (oraz naczyń i sztućców). Kanapka na plażę kosztuje 5 zł.
7) Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należna opłatę za
pobyt.
8) Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do 7.00 rano, dnia następnego. Zabrania się również hałaśliwego zachowania
– zakłócającego spokoju innym mieszkańcom w ciągu dnia.
9) Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju oraz na terenie obiektu w godzinach 9.00–22.00.
10) Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i osobiste nie zezwala się na używanie w pokojach jakichkolwiek
urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz gazową nie stanowiących wyposażenia danego pomieszczenia (z wyjątkiem
maszynek do golenia oraz ładowarek).
11) Wymiana ręczników na życzenie następuje dopiero po 4 noclegach (jeśli pobyt trwa minimum 7 dni).
12) Przy pobycie 14 dniowym, po tygodniu na życzenie gościa, wymieniamy pościel.
13) Palenie tytoniu w pokojach i na terenie całego obiektu jest zabronione (z wyjątkiem tarasów i balkonów). Jeśli gość
nie zastosuje się do zakazu, zostanie obciążony karą w wysokości 1000 zł.
14) Monitorowany parking na terenie „Oskara”, jest płatny, bramy parkingu otwierane są o godzinie 7.00 rano i zamykane
o 23.00.
15) Uprzejmie prosimy, po godzinie 23.00 o zamykanie drzwi wejściowych na klucz, ze względów bezpieczeństwa.
16) Za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione w pokojach, właściciele „Oskara” nie ponoszą odpowiedzialności.
17)  Gość  ponosi  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkiego  rodzaju  uszkodzenia  lub  zniszczenia  przedmiotów,
wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie „Oskara” i posesji, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go
osób.
18) Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
19)  Zadatek(zaliczka,  wpłata  na  poczet  pobytu)  zostaje  zwrócony  w całości  w  przypadku  rezygnacji  30  dni  przed
przyjazdem, zaś do 14 dni przed przyjazdem w wysokości 50 procent. Poniżej 14 dni zadatek przepada. W przypadku
rezygnacji z pobytu, w czasie jego trwania, nie z winy hotelu, hotel nie zwraca kosztów.
20)Warunkiem pełnej rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w kwocie minimum 40% wartości pobytu (nie mniej niż
wartość dwóch dob).
21)Zastrzegamy  sobie  prawo  do  zablokowania  środków  na  karcie  kredytowej  udostępnionej  przez  Gościa  w  celu
dokonania  rezerwacji  w wysokości  należności  za  cały  pobyt,  przy  czym Gość  upoważnia  niniejszym przedstawiciela
recepcji Hotelu do dokonania czynności pobrania należności Hotelu z karty.Obiekt zastrzega sobie prawo do dokonania
preautoryzacji karty kredytowej przed przyjazdem Gościa.
22)Wynajęcie pokoju(rezerwacja) jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem przez Państwa warunków niniejszego
regulaminu.
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