Regulamin obiektu NOCLEGI nad SOLINĄ
W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym obiekcie prosimy o
zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.
1. Regulamin to określenia przedmiotu usług świadczenia, odpowiedzialności oraz
przebywania na terenie obiektu Noclegi nad Soliną oraz jest integralną częścią umowy, do
której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej
należności za pobyt w obiekcie. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał
się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Noclegi nad
Soliną. Regulamin dostępny jest w każdym pokoju oraz na stronie internetowej obiektu.
3. Opiekunem Gościa jest Miłosz Tandyrak, tel. 607139190 lub Renata i Zbigniew Tandyrak
tel. 509955442
4. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba w pokojach trwa od godz. 14:00 do
godz. 11:00 dnia następnego.
5. Płatność za pobyt odbywa się gotówką lub wpłatą na konto w dniu przyjazdu.
6. Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XVII/158/15 RADY GMINY SOLINA w obiekcie pobiera się
opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu – w
wysokości 1,00 zł (1 osoba x 1 doba x 1 zł) (płatność gotówką).
7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który
uiścił należną za pobyt opłatę.
8. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do
godz. 22:00
9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca opłaty
za pozostały pobyt.
10. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia
następnego.
11. W pokojach, łazienkach i na korytarzach obowiązuję całkowity zakaz palenia tytoniu. Za
złamanie zakazu obiekt zastrzega sobie prawo pobrania opłaty w wysokości 200 zł.
12. Na terenie obiektu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym
nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność
materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe
w wyniku działania dzieci.
13. Gość obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia, zniszczenia i zanieczyszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń
technicznych powstałe z winy gościa lub odwiedzających go osób. Rzeczy uszkodzone i
zniszczone podlegają wycenie indywidualnej.
14. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć
telewizor, zgasić światło, zamknąć krany oraz wszystkie okna i sprawdzić zamknięcie drzwi,
odpowiedzialność za niedopełnienie tych czynności i ewentualne szkody z tym związane
ponosi gość obiektu.

15. Goście mają prawo korzystać nieodpłatnie z udogodnień: grille, altany, ławki, sieć wifi,
przyborów kuchennych w obiekcie (znajdują się w budynku głównym; na koniec pobytu
prosimy o zwrot naczyń).
16. Gość powinien zawiadomić obsługę obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
17. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego
pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych.
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą
odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania
takiej dyspozycji obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres
trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu.
19. Obiekt akceptuje obecność zwierząt za opłatą wyłącznie w wyznaczonych pokojach.
Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił
zagrożenia dla innych Gości i personelu, ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości
pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu oraz nie pozostawiania zwierzęcia samego
w pokoju.
20. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji,
materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
21. Gość nie będzie powodować, a obiekt nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego
hałasu na terenie obiektu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju, ani inny
sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości Obiektu. Poza nieznacznym
przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa
korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich
wyposażeniu.
22. W obiekcie obowiązuje segregacja odpadów komunalnych na: odpady zmieszane i
ulegające biodegradacji, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych i metalu,
makulatura. Na terenie posesji posegregowane śmieci należy umieścić w skrzyni, w
odpowiednich workach.
W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług
osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowanie się do
żądań oraz uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne
zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

Życzymy Państwu miłego pobytu i pozostajemy do Państwa dyspozycji
Miłosz, Renata i Zbigniew
Adres obiektu:
Bóbrka 99, 38-623 Uherce Mineralne
www.solinanoclegi24.pl
e-mail: retand@wp.pl

