Karpacz, dn. 01.12.2007r.

REGULAMIN
uŜytkowania apartamentu
„Rezydencja pod Świerkami” – Karpacz

I.

Apartament w „Rezydencji pod Świerkami” wynajmowany jest na doby.

II.

Doba pobytowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego.

III.

śyczenie przedłuŜenia pobytu Gość powinien złoŜyć najpóźniej do godziny
10.00 dnia, w którym upływa ustalony termin najmu apartamentu.
Zarządca uwzględni Ŝyczenie przedłuŜenia pobytu w miarę moŜliwości.

IV.

Zatrzymanie apartamentu
przedłuŜenie pobytu.

po godzinie 10.00 będzie traktowane jako

V.

Osoby nie zameldowane w Rezydencji pod Świerkami, mogą przebywać na
jej terenie od godziny 7.00 do 23.00.

VI.

W „Rezydencji Pod Świerkami” w godzinach 22.00–6.00 obowiązuje cisza
nocna.

VII.

W godzinach ciszy nocnej osoby przebywające w apartamentach
„Rezydencji Pod Świerkami” mają obowiązek tak się zachowywać, by nie
zakłócać spokoju innych gości.

VIII.

Osoby wynajmujące apartament nie mogą podnajmować go osobom
trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściły naleŜną za pobyt
opłatę.

IX.

W apartamentach obowiązuje zakaz przebywania zwierząt takich jak np.
psy, koty i inne, chyba, Ŝe zostanie to wcześniej uzgodnione z Zarządcą.

X.

„Rezydencja pod Świerkami” moŜe odmówić przyjęcia osoby, która
podczas poprzedniego pobytu raŜąco naruszyła niniejszy regulamin.

XI.

„Rezydencja pod Świerkami” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty
lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo
wartościowych
przedmiotów
naleŜących
do
przebywających
w

apartamentach Gości.
XII.

„Rezydencja pod Świerkami” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
lub utratę samochodu lub innego pojazdu naleŜącego do Gości.

XIII.

W apartamentach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

XIV.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe zabronione jest uŜywanie
w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących
na wyposaŜeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy,
urządzeń RTV oraz komputerowych.

XV.

Gość opuszczając apartament, za kaŜdym razem powinien upewnić się czy
drzwi zostały zamknięte.

XVI.

Przed opuszczeniem apartamentu przez Gości, pracownik rezydencji ma
prawo sprawdzenia stanu technicznego apartamentu, wyposaŜenia i
urządzeń w nim znajdujących się.

XVII.

Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
wyposaŜenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa lub z winy
odwiedzających go osób, Wynajmujący ponosi odpowiedzialność
materialną.

XVIII.

Gość jest zobowiązany do przestrzegania REGULAMINU PORZĄDKU
DOMOWEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. OKRZEI 1B
W
KARPACZU, Rezydencja „Pod Świerkami”

Zarządca
„Rezydencja pod Świerkami”
Salus HRM Sp. z O.O. Wrocław

