
REGULAMIN OBIEKTU

1. Rezerwacja i pobyt w Pensjonacie Fiesta są równoznaczne z akceptacją regulaminu
obiektu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji.

2. Rezerwację należy potwierdzić wpłacając na podany nr konta zaliczkę w wysokości
ok. 30% kosztów pobytu. Brak wpłaty w terminie 3 dni powoduje anulowanie
rezerwacji. Pozostałą kwotę za pobyt Gość wpłaca gotówką w dniu przyjazdu.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00
w dniu wyjazdu. Zakwaterowanie i wykwaterowanie odbywa się w obecności
Gospodarza.

4. W imieniu Gminy Ustka pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości ustalonej
przez Radę Gminy, wg. zasad określonych Ustawą.

5. Zaliczka potwierdzająca rezerwację jest bezzwrotna. Skrócenie pobytu nie powoduje
zwrotu kosztów za niewykorzystany okres rezerwacji.

6. W Pensjonacie i na terenie posesji obowiązuje cisza nocna od godz. 23:00 do godz.
7:00.

7. Goście są zobowiązani przestrzegać ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa, BHP,
PPOŻ oraz segregacji odpadów. W budynku obowiązuje zakaz palenia wyrobów
tytoniowych oraz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub
gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć
zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.

8. Goście są zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo na terenie obiektu. Na terenie
obiektu mogą przebywać tylko zameldowani Goście. Goście zapraszający osoby
z zewnątrz są zobowiązani poinformować o tym Gospodarza.

9. Gość zobowiązany jest do utrzymywania czystości w pokoju oraz częściach wspólnych
(kuchnia, jadalnia, taras, grill). Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania
skutkuje zapłatą rekompensaty (100zł).

10. Wszystkie uszkodzenia, zniszczenia lub wątpliwości, co do stanu technicznego
używanych sprzętów Goście są zobowiązani natychmiast zgłosić Właścicielowi.
Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone uszkodzenia, zniszczenia.

11. Dzieci przebywają na terenie Pensjonatu pod opieką Rodzica/Opiekuna.
Dzieci mogą korzystać z udostępnionych sprzętów tylko pod opieką Rodzica/Opiekuna.
Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich usterek powstałych podczas
zabawy, użytkowania podopiecznego.

12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy
wartościowych, pozostawionych bez nadzoru. Cena wynajmu pokoi nie obejmuje
ubezpieczenia. Goście korzystają z usług Pensjonatu na własne ryzyko.

13. Właściciel nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego
niezależnych np. przerwy w dostawie prądu, wody, sygnału TV czy Wi-Fi.

14. Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia wynajmującemu pobytu
w Pensjonacie w przypadku, gdy wynajmujący narusza spokój lub dobra obiektu i jego
mieszkańców, nie przestrzega Regulaminu lub powszechnie stosowanych norm
współżycia między ludźmi,
np. ciszy nocnej. Wówczas nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres
pobytu.


