
Regulamin „Domu Sportowca” 

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który 

ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. 

1. Pokój w „Domu Sportowca” wynajmowany jest na doby.  

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14 00 do godziny 11 00 

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną 

dobę.  

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić 

w biurze OSiR do godziny 9 00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.  

5. Baza noclegowa uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.  

6. Gość powinien zawiadomić biuro OSiR  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

7.  Z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną 

Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Ośrodek Sportu i Rekreacji  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub 

innego pojazdu należącego do gościa.  

9. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia 

przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy 

odwiedzających go osób.  

10. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. 

11. Za zgubienie klucza gość ponosi koszt 10,00 zł. 

12. Osoby niezameldowane w „Domu Sportowca” mogą przebywać w pokoju hotelowym                                      

od godziny 10 00 do godziny 21 00  

13. W „Domu Sportowca” obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22 00 do godziny 6 00  

14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek 

elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.  

15. Na terenie całego hotelu obowiązuje zakaz palenia.       

   Dodatkowe informacje dla grup sportowych: 

1. Podczas pobytu grupy sportowej można spodziewać się wizyty kontrolnej z Powiatowej Stacji Sanitarno 

– Epidemiologicznej w związku z tym uczulamy, aby utrzymać w należytym porządku pokoje 

hotelowe. 

2. Prosimy nie suszyć mokrej odzieży w pokojach.  

Na terenie obiektu  można  suszyć odzież na balkonach  lub na suszarkach przenośnych. 

3. Jeżeli jest to możliwe pościel prosimy chować do łóżek lub zaścielać kocem. 

                                                                                                                                              Życzymy miłego pobytu 


