REGULAMIN WILLA SKALITE
Willa Skalite będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego
regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
2. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
3. Każdy Gość przybywający do obiektu zobowiązany jest do zameldowania i wypełnienia karty
meldunkowej wskazanej przez osobę obsługująca obiekt. Przy procesie meldunkowym Gość
zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do
godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
5. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
6. Obiekt nie posiada sejfów na swoim terenie. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia
pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub
artystyczną leży po stronie Gościa.
7. Obiekt posiada parking niestrzeżony i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę
samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy
odwiedzających go osób.
9. Gość obiektu podczas zameldowania otrzymuje komplet trzech kluczy: do wejścia głównego,
przydzielonego pokoju oraz narciarni za które ponosi odpowiedzialność.
10. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
11. Na terenie obiektu znajduje się narciarnia i przechowalnia sprzętu sportowego do którego mają
dostęp wyłącznie Goście obiektu. Gość zobowiązany jest do pozostawienie wszelkiego sprzętu
sportowego w przechowalni i nie wnoszenie go do przydzielonego pokoju.
12. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za
który uiścił należną za pobyt opłatę.
13. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godziny 9.00 do godziny 22.00.
14. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,
żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju w obiekcie.

16. Obiekt posiada wydzielone miejsce do przygotowanie potraw przeznaczone wyłącznie dla osób
zameldowanych w obiekcie. Gość zobowiązany jest do dbania o czystość miejsca i sprzątanie po
przygotowaniu swoich posiłków.
17. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości,
pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił
spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane
na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te
przedmioty przez 7 dni.
19. Obiekt posiada osobny regulamin odnośnie korzystania ze Spa
20. Spa dostępne jest od poniedziałku do niedzieli od 17.00 do 22.00

