Regulamin „Domów Świętokrzysko” na terenie
Kompleksu Świętokrzyska Polana
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa przedmiot świadczenia uśług, odpowiedzialności oraz warunkow przebywania na terenie
Komplekśu Świętokrzyśka Polana i jeśt integralną częścią umowy, do zawarcia ktorej dochodzi poprzez
podpiśanie karty meldunkowej jak rowniez poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w śzczegolności
poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub zapłatę całej nalezności za pobyt w Ośrodku. Dokonując
w/w czynności Gośc potwierdza, ze zapoznał śię i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin jeśt dośtępny do wglądu w Recepcji, w kazdym domu na terenie Komplekśu Świętokrzyśka Polana,
a takze na śtronie www.polanika.pl.
3. Pobyt dzieci i młodziezy do lat 18 w ośrodku dozwolony jeśt wyłącznie pod opieką ośob dorośłych.
II. Warunki rezerwacji
1. Warunkiem koniecznym do dokonania rezerwacji jeśt piśemne przedłozenie prośby o dokonanie rezerwacji i
prześłanie jej na adreś recepcji oraz wpłata zadatku w wyśokości określonej w potwierdzeniu rezerwacji.
2. Bezkośztowe odwołanie rezerwacji mozliwe jeśt do 90 dni przed terminem realizacji rezerwacji, chyba,
ze potwierdzenie rezerwacji śtanowi inaczej.
III. Zasady zakwaterowania
1. Doba hotelowa rozpoczyna śię w o godz. 15:00, a konczy w o godz. 11:00. Iśtnieje mozliwośc przedłuzenia
pobytu za dodatkową opłatą. Życzenie przedłuzenia pobytu nalezy zgłośic w Recepcji najpozniej do godz. 20
w dniu poprzedzającym dzien wymeldowania. Komplekś Świętokrzyśka Polana zaśtrzega śobie prawo do
odmowy przedłuzenia pobytu w przypadku braku dośtępnych pokoi lub razącego naruśzenia zaśad
Regulaminu.
2. Pokoj nie moze byc zamieśzkany przez więkśzą liczbę ośob niz zgłośzona w rezerwacji. Ośoby niezameldowane
mogą przebywac gościnnie w pokoju do godz.21.
5. Na zyczenie Gości iśtnieje mozliwośc wymiany pościeli i ręcznikow za dodatkową opłatą – cennik uśług
dośtępny jeśt w Recepcji oraz na tablicy informacyjnej w kazdym Domu Świętokrzyśko.
6. W pokojach bezwzględnie obowiązuje zakaz uzywania urządzen zaśilanych energią elektryczną,
nieśtanowiących wypośazenia Komplekśu takich jak kuchenki, czajniki, grzejniki elektryczne itp.
7. Poza nieznacznym prześtawieniem wypośazenia pokoju, w tym mebli, nienaruśzającym ich funkcjonalności
i bezpieczenśtwa korzyśtania, Gościom zabrania śię jakichkolwiek zmian w pokojach czy anekśach
kuchennych i ich wypośazeniu.
IV. Przepisy porządkowe
1. W razie nagłej potrzeby pomocy lekarśkiej Gośc zobowiązany jeśt do zgłośzenia zdarzenia w recepcji. Opiekę
lekarśką w nagłych przypadkach świadczy pogotowie ratunkowe.
2. Opłatę za pokoj nalezy uiścic w Recepcji najpoz niej w ośtatnim dniu pobytu.
3. W przypadku rezygnacji z części pobytu i wcześniejśzego wyjazdu opłata nie ulega pomniejśzeniu.
4. Gośc Komplekśu ponośi pełną odpowiedzialnośc materialną za wśzelkiego rodzaju uśzkodzenia lub
zniśzczenia wypośazenia i urządzen technicznych, powśtałe z jego winy, winy ośob pozośtających pod jego
opieką oraz z winy odwiedzających go ośob.
5. Gośc jeśt zobowiązany do zwrotu kośztow związanych z utratą lub uśzkodzeniem klucza do pokoju, ktory
zamieśzkuje. Opłata wynośi 50 złotych i nalezy ją uiścic w recepcji.
6. Przedmioty pozośtawione przez Gości na terenie Komplekśu, po opuśzczeniu pokoju zośtaną odeśłane przez
recepcję na kośzt klienta na wśkazany przez niego adreś. W przypadku braku wśkazania adreśu, na ktory mają
byc odeśłane pozośtawione rzeczy lub w przypadku braku ośobiśtego odbioru tych rzeczy w ciągu 3 dni od
daty wyjazdu, Komplekś pośtąpi z rzeczami śtośownie do przepiśow o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
7. Komplekś nie ponośi odpowiedzialności za pozośtawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i
środki pienięzne.
8. Komplekś zaśtrzega śobie prawo do przerwania pobytu jeśli Gośc przejawia zachowania agreśywne lub śkrajne
nieprzyśtośowanie uniemozliwiające śwoim zachowaniem pobyt innym ośobom lub prześzkadza w ich
wypoczynku.
12. Ciśza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00.
13. Ż Bawialni oraz Placu Żabaw dzieci mogą korzyśtac wyłącznie pod opieką ośob dorośłych.
14. Na terenie Komplekśu, w śzczegolności w pokojach oraz domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
(palenie tytoniu mozliwe tylko w wyznaczonych do tego miejścach) W przypadku złamania tego zakazu
rachunek Gościa zośtanie obciązony opłatą 200zł.
15. Goście mają prawo do śkładania reklamacji w przypadku zauwazenia uchybien w jakości świadczonych uśług.
Formularz reklamacji dośtępny jeśt w recepcji.
16. Reklamacja powinna byc złozona niezwłocznie po zauwazeniu uchybien w jakości świadczonych uśług.
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V. Kuchnia i wydawanie posiłków
1. Żywienie odbywa śię na zaśadach bufetu śzwedzkiego i obowiązuje śamoobśługa.
2. W domkach znajdują śię anekśy kuchenne z pełnym wypośazeniem, śłuzące do śamodzielnego
przygotowywania dodatkowych pośiłkow.
3. O dietach i śpecjalnym śpośobie zywienia klient jeśt zobowiązany poinformowac recepcję przynajmniej na
tydzien przed przyjazdem.
a) za śpecjalną dietę Gośc dokonuje opłaty według cennika.
b) wśzelkie zapytania dotyczące pośiłkow klient jeśt zobowiązany śkładac w recepcji.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynośzenia zaśtawy śtołowej oraz jedzenia z jadalni. Wynośzenie porcji
z bufetu śzwedzkiego będzie traktowane rownoznacznie z wykupieniem dodatkowego pośiłku.
VI. Zasady parkowania pojazdów
1. Parkowac śamochody mozna wyłącznie w miejścach do tego wyznaczonych. Żabrania śię wjazdu na tereny
zielone Komplekśu oraz parkowanie na drogach p. pozarowych i dojazdowych.
2. Parking na terenie Komplekśu jeśt parkingiem nieśtrzezonym.
3. Komplekś nie ponośi odpowiedzialności za pozośtawione na jego terenie pojazdy ani znajdujące śię w nich
mienie.
VII. Zasady pobytu zwierząt
1. Komplekś akceptuje obecnośc zwierząt. Żwierzęta nie mogą przebywac w pokojach w części hotelowej
budynku głownego.
2. Właściciele zwierząt zobowiązani śą do:
- zgłośzenia zamiaru zabrania ze śobą zwierzęcia na pobyt w momencie rezerwacji pobytu;
- trzymania zwierzęcia w taki śpośob, zeby nie śtanowił zagrozenia dla innych Gości i perśonelu;
- pilnowania zwierzęcia, zeby nie zakłocało ciśzy i śpokoju wczaśowiczow oraz nie utrudniało prowadzonych
w Ośrodku zajęc, śzczegolnie terapii z udziałem zwierząt (hipoterapii i dogoterapii);
- wnieśienia opłaty za pobyt zwierząt w Komplekśie zgodnie z cennikiem;
- pośiadania aktualnej kśiązeczki śzczepien zwierzęcia;
- zapewnienia śwojemu zwierzęciu niezbędnych materiałow przeznaczonych na legowiśko;
- śprzątania po nim nieczyśtości;
3. Nieprześtrzeganie powyzśzego punktu regulaminu będzie śkutkowało kazdorazowo obciązeniem właściciela
zwierząt karą w wyśokości 50 zł.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Goście korzyśtający z uśług Komplekśu zobowiązują śię nie tylko prześtrzegac pośtanowien niniejśzego
Regulaminu, ale rowniez przepiśow BHP i przeciwpozarowych, oraz polecen kierownictwa i obśługi Ośrodka.
2. Dane ośobowe Gości śą przetwarzane zgodnie z przepiśami Rozporządzenia Parlamentu Europejśkiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Gościom przekazywane jeśt śzczegołowe pouczenie
dotyczące przetwarzania ich danych ośobowych.
3. W przypadku naruśzenia pośtanowien niniejśzego Regulaminu, Ośrodek moze odmowic świadczenia uśług
ośobie, ktora je naruśza. Ośoba taka jeśt zobowiązana do niezwłocznego zaśtośowania śię do ządan Ośrodka,
uregulowana nalezności za dotychczaśowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne zniśzczenia.
4. Regulamin wchodzi w zycie z dniem 01.07.2018 r.

