
REGULAMIN OBIEKTU ASTORIA 

Regulamin niniejszy określa przedmiot świadczenia usług, zasady przebywania na terenie obiektu, a 
także zasady odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tychże zasad oraz za wyrządzone szkody. 
Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie 
rezerwacji i/albo dokonanie płatności za pobyt w obiekcie. Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, iż 
zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte. Wszystkie osoby przebywające 
na terenie obiektu obowiązane są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP 
i przeciwpożarowych. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem 
nieprzestrzegania przez Gości zawartych w Regulaminie zasad oraz zarządzeń. 

1. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przybyciu do obiektu. 

2. Obiekt nie udziela osobom postronnym jakichkolwiek informacji w zakresie danych osobowych 
Gości zameldowanych w obiekcie.  

3. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie opłacenia zadatku. Zadatek należy wpłacić w terminie 
3 dni od daty wyboru terminu planowanego przyjazdu w wysokości 30 % opłaty za cały pobyt. 

4. W przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji lub skrócenia pobytu uiszczony zadatek ani opłata 
nie podlegają zwrotowi.  

5. Należność za cały pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu podczas zameldowania i przed 
wydaniem kluczy.  

6. Jeżeli gość w trakcie pobytu rezygnuje z niego z przyczyn niezależnych od właściciela, należność za 
niewykorzystane dni pobytu nie jest zwracana  

7. Doba pobytu w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10.00 
w dniu wyjazdu.  

8. Parking jest bezpłatny. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy 
ani znajdujące się w nich mienie.  

9. Gość może korzystać z pokoju wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może przekazywać go 
osobie trzeciej nawet jeśli nie upłynął okres pobytu, za który Gość zapłacił.  

10. Osoby niezameldowane, przebywające gościnnie, obowiązane są opuścić obiekt do godziny 22.00.  

11. Na terenie obiektu obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego. Cisza nocna trwa 
od godziny 22.00 do 6.00. Zakłócanie przez Gościa lub przez osobę go odwiedzającą porządku i 
spokoju publicznego oraz nieprzestrzeganie ciszy nocnej uprawnia usługodawcę do rozwiązania 
umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

12. Palenie wyrobów tytoniowych w pokojach jest surowo zabronione. W przypadku złamania 
powyższego zakazu przez Gościa lub osobę go odwiedzającą, Gość zostanie obciążony karą w 
wysokości 500,00 zł.  

13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe z jego winy lub z winy osób go 
odwiedzających uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów/urządzeń znajdujących się na terenie 
obiektu. Z tego tytułu Gość zostanie obciążony kwotą wynikającą z wartości rynkowej wyposażenia 
lub odpowiadającą kosztom jakie usługodawca musi ponieść, aby doprowadzić uszkodzone lub 
zniszczone przedmioty/urządzenia do stanu pierwotnego.  



14. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy 
wniesionych na teren obiektu przez Gościa lub osobę go odwiedzającą a także za rzeczy 
pozostawione w obiekcie. 

15. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju poprzez np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej 
muzyki bez zgody właściciela obiektu, jak również wszelkie inne zachowania zakłócające spokojny 
pobyt pozostałych Gości, a także zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.  

16. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie 
skutki działań swoich dzieci, właściciel zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. 

17. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez 
zwrotu kosztów.  

18. Obiekt świadczy usługi zgodnie za swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń i reklamacji 
dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu 
meldunku. Reklamacje składane w dniu wymeldowania nie będą rozpatrywane. Usługodawca nie 
odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego niezależne, np. przerwy w 
dostawie prądu czy wody.  

19. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
obiektu.  

20. Dokonując rezerwacji Gość niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
dla potrzeb realizacji jego rezerwacji i pobytu w obiekcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883). 

 


