
REGULAMIN PENSJONATU  

KOZIENICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU 

w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 

1. Pokoje w pensjonacie wynajmowane są na doby. 

2. Ograniczenie dostępu do recepcji tylko do 1 klienta. 

3. Turyści przebywający w pensjonacie zobowiązani są do zachowania zasad higieny obowiązujących  

w czasie epidemii COVID – 19 w Polsce – potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 

4. Doba hotelowa w pensjonacie zaczyna się o godz. 16.00, a kończy o godz. 10.00 dnia następnego.                     

Nie opuszczenie przez gościa pokoju do godz. 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną 

dobę i wiąże się z pobraniem dodatkowej opłaty. 

5. Należność za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu lub w terminie uzgodnionym z Kierownikiem 

Wydziału Rekreacji i Turystyki. 

6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające    

z pensjonatu są zobowiązane zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innych gości. Pensjonat ma 

prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. 

7. Gość wynajmujący pokój w pensjonacie określa czas swojego pobytu. W przypadku braku takiego 

określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. 

8. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia gość pensjonatu powinien zgłosić w recepcji 

do godz. 10.00. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych 

pokoi. 

9. Obsługa Pensjonatu zobowiązana jest zapewnić: 

- naprawę urządzeń podczas nieobecności gościa, bądź w jego obecności, jeśli wyrazi takie życzenie, 

- wymianę bielizny pościelowej oraz ręczników - jedynie na życzenie klienta. 

10.  Pracownicy  pensjonatu zobowiązani są bezzwłocznie reagować na zastrzeżenia dotyczące poziomu 

usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie. 

11. W pensjonacie obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych !!! 

12. Gość pensjonatu nie może  przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który 

uiścił opłatę. 

13. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, kosztowności              

i innych przedmiotów wartościowych. Depozyt w czasie epidemii jest niedostępny. 

14. Przy opuszczeniu pensjonatu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji. 

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

przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu, powstałych z jego winy lub 

odwiedzających go gości. 

16. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach meldunkowych zgodnie z ustawą        

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2135). 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.06.2020 r. 


