
REGULAMIN OBIEKTU 

NOCLEGI „NAD BIESZCZADZKIM 

MORZEM” 
 

 
1. Formalności meldunkowe oraz zapłatę za pobyt należy dokonać w dniu przyjazdu. 

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu, do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. 

3. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji przez klienta. 

4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 06:00. 

5. Na terenie posesji muzyki słuchamy cicho i „dla siebie”. 

6. W pokoju i na terenie posesji mają prawo przebywać tylko osoby zameldowane. Odwiedziny osób 

trzecich są możliwe tylko po uprzednim ustaleniu z właścicielem. 

7. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i jego pochodnych. 

8. Parking na terenie ośrodka jest przeznaczony tylko dla naszych Gości. Parking jest bezpłatny i 

niestrzeżony.   

9. W aneksie kuchennym należy zachować czystość. 

10. Gość ma obowiązek segregacji śmieci w przygotowanych do tego celu pojemnikach, znajdujących 

się za garażem.  

11. Przed opuszczeniem pokoju na dłuższy czas należy zamknąć okna.   

12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia 

przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w budynku, powstałych z jego winy lub z winy 

odwiedzających go osób. 

13. Gość ma obowiązek powiadomienia właściciela o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej 

stwierdzeniu. 

14. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, opłacony pobyt nie będzie zwracany. 

15. W dniu wyjazdu klucze do pokoju należy zdać właścicielom.  

16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w pokoju                   

i na terenie całego obiektu.  

17. Wykupiony pobyt nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do Gości na terenie 

całego obiektu. 

18. W przypadku stwierdzenia przez właściciela rażącego naruszenia regulaminu, gość będzie 

zmuszony opuścić pokój, bez zwrotu kwoty za opłacony pobyt. 

19. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.  

20. Rezerwacja pobytu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. 

 

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. 

Nieznajomość regulaminu, nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych. 

Rezerwacja pobytu oznacza zgodę na warunki powyższego regulaminu. 

 

  Życzymy miłego wypoczynku 

Właściciele Noclegów „Nad Bieszczadzkim Morzem” 


