
Regulamin korzystania z obiektu Pokoje 
Gościnne Piast 

§ 1 

1. Właścicielem jest: PHU DAKO    
Stanisław Kowalik, 43-460 Wisła,    
ul. 1 Maja 45, NIP 5480005306. 

2. Pokój gościnny wynajmowany jest    
do użytku gości na doby po      
przedłożeniu dowodu osobistego   
lub paszportu oraz podaniu danych     
kontaktowych (numer tel., adres    
e-mail). 

3. Na potrzeby wynajmu doba    
rozpoczyna się o godzinie 14.00, a      
kończy o godzinie 10.00. 

4. Zatrzymanie pokoju po godzinie    
10.00 jest traktowane jako    
przedłużenie pobytu.  

5. Gość ma prawo pozostawienia    
swojego bagażu w miejscu    
wskazanym przez gospodarza, do    
końca ostatniego dnia pobytu, bez     
dodatkowej opłaty.  

6. Gość nie może przekazywać    
pokoju innym osobom, nawet jeśli     
nie upłynął okres za który uiścił      
należną opłatę.  

7. Gość może korzystać bez    
dodatkowej opłaty z pokoju w     
godzinach wcześniejszych, jeżeli   
pokój jest wolny.  

8. Trzymanie zwierząt w kwaterze    
bez wcześniejszego uzgodnienia z    
Właścicielem jest niedopuszczalne. 

§ 2 

1. Liczba dni pobytu określona jest w      
potwierdzeniu rezerwacji, którym   
jest dokonanie przedpłaty zadatku    
przez gościa w wysokości 30%     
wartości całości zamówienia.   
Pozostałą kwotę gość wpłaca w     
dniu przyjazdu podczas   
meldowania. 

2. Opłata za pobyt dokonywana jest w      
dniu przyjazdu. 

3. Życzenie przedłużenia pobytu gość    
powinien złożyć najpóźniej na    
dzień przed upływem terminu    
najmu. Pod warunkiem, że pokój     
nie został wynajęty innemu    
gościowi. 

4. W cenę pobytu wliczona jest opłata      
miejscowa. 

5. UWAGA! Przerwanie pobytu   
przez Gościa, nie jest podstawą     
do zwrotu wpłaconej należności.  

6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy    
do zakwaterowania osobom, które:  

▪ zachowują się w sposób    
powszechnie uznawany za   
nieprzyzwoity, 

▪ zachowują się agresywnie,   
w sposób powszechnie   
uznawany za wulgarny,  

▪ są pod widocznym   
wpływem alkoholu lub   
środków odurzających.  

Osoby takie zobowiązane będą do     
opuszczenia obiektu bez zwrotu    
kosztów  

§ 4 

1. Sprzątanie pokoju odbywa się    
samodzielnie przez gościa.  

2. W pomieszczeniach i na terenie     
całego obiektu obowiązuje   
bezwzględny zakaz palenia. 

3. Na terenie całego obiektu    
obowiązuje zakaz chodzenia w    
butach narciarskich. 

4. Korzystanie przez dzieci z    
wyposażenia obiektu może być    
wyłącznie pod nadzorem ich    
opiekunów.  

5. Cisza nocna obowiązuje w    
godzinach od 22:00 do 7:00.  

6. Zachowanie osób przebywających   
w obiekcie nie powinno zakłócać     
spokojnego pobytu innych Gości.    
Właściciel może odmówić   
dalszego świadczenia usług osobie,    
która narusza tą zasadę.  

§ 5 

1. Właściciel obiektu nie odpowiada    
za rzeczy wniesione do pokoju, lub      
pozostawione w innym miejscu. 

2. Właściciel wyznacza miejsce   
postoju środka transportu Gościa,    
lecz nie odpowiada za szkody     
wyrządzone przez osoby trzecie lub     
utratę pojazdu. Parking jest    
bezpłatny i niestrzeżony.  

3. Gość ponosi pełną   
odpowiedzialność materialną za   
wszelkiego rodzaju uszkodzenia i    
zniszczenia w budynku oraz jego     
wyposażenia, spowodowane jego   
działaniem lub działaniem osób, za     
które odpowiada. Wszelkie usterki    
w pokojach prosimy zgłaszać w     
dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie    
usterek i zniszczeń oznacza ich     
brak. Wszelkie zniszczenia i    
uszkodzenia przedmiotów  
stanowiących własność tut. obiektu    
należy zgłaszać u właściciela, który     
określi wysokość odszkodowania.   
Za zniszczenia wykryte po    
opuszczeniu pokoju (po   
wcześniejszej konsultacji z   
najemcami) zostaną oni obciążeni    
kosztami napraw. 

4. Prosimy o zamykanie drzwi na     
klucz przy każdorazowym   

opuszczeniu pokoju. W przypadku    
kradzieży nie ponosimy   
odpowiedzialności za rzeczy cenne    
pozostawione w pokoju.  

5. Gość korzystając z kuchni zmywa     
po sobie naczynia i pozostawia w      
niej porządek. 

§ 6 

1. Ze względu na możliwość    
uszkodzenia instalacji i związane z     
tym bezpieczeństwo pożarowe, bez    
uzgodnienia z Właścicielem można    
używać jedynie tych odbiorników    
prądu, które znajdują się na     
wyposażeniu pokoju. 

2. Gość otrzymuje do swej dyspozycji     
klucz do pokoju oraz klucz do      
budynku, które powinien zwrócić    
w chwili zakończenia pobytu.    
Zgubienie klucza powoduje   
obowiązek zapłaty za wymianę    
zamków w drzwiach. 

§ 7 

1. Gość korzystający z usług    
akceptuje i zobowiązuje się do     
przestrzegania postanowień  
niniejszego regulaminu, przepisów   
BHP i przepisów   
przeciwpożarowych oraz w   
sytuacjach wyjątkowych stosować   
się do próśb właściciela. 

2. Nie ponosimy odpowiedzialności   
za szkody będące wynikiem    
nieprzestrzegania przez gości   
zawartych w regulaminie zasad. 

3. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze     
swoją kategorią i standardem    
(kwatera prywatna). 

4. Właściciel ma obowiązek zapewnić    
profesjonalną i uprzejmą obsługę,    
warunki do spokojnego i    
bezpiecznego pobytu, zachowania   
tajemnicy informacji o gościu oraz     
sprawność urządzeń technicznych. 

5. Właściciel nie odpowiada za    
niezależne od niego awarie i ich      
skutki. 

6. Gość zgadza się z warunkami     
Regulaminu w chwili wpłacenia    
zadatku lub w momencie zapłaty     
na miejscu całości należności,    
jeżeli zadatek nie był wymagany. 

7. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać    
Właścicielowi. Tel. 33 855 26 86,      
@: biuro@phudako.pl 

8. Regulamin obowiązuje od   
24.07.2018 r. 


