REGULAMIN WYNAJMU POKOI CAMPUS
Akademii Tenisowej Tenis Kozerki
Niniejszy regulamin obowiązuje Gości korzystających z pokoi w domkach noclegowych campusu Akademii Tenisowej Tenis
Kozerki, ul. Jowisza 92, Kozerki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, prowadzonego przez firmę Tenisimo Sp. z o.o. Przestrzeganie
regulaminu ma na celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów pokoi gościnnych oraz ich mienia.

1.

Pokoje gościnne wynajmowane są w systemie
dobowym.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny
12:00 dnia następnego. W przypadku nieopuszczenia
pokoju do godz. 12:00 będzie naliczana opłata za
następną dobę.
3. Istnieje możliwość przedłużenia doby do godz. 19:00,
pod warunkiem zgłoszenia zapotrzebowania
najpóźniej do godz. 12:00 w dniu wyjazdu i po
otrzymaniu potwierdzenia recepcji o dostępności
pokoju. Opłata za przedłużenie doby wynosi 50% ceny
za dobę.
4. Przedłużenie pobytu o kolejną dobę (doby) jest
możliwe po zgłoszeniu zapotrzebowania do recepcji,
najpóźniej do godziny 12:00 w dniu wyjazdu i po
otrzymaniu potwierdzenia recepcji o dostępności
pokoju.
5. Opłata za cały okres pobytu wnoszona jest z góry
w pierwszym dniu przyjazdu.
6. Osoby przebywające w pokojach gościnnych powinny
wylegitymować się dokumentem stwierdzającym
tożsamość.
7. Wejście na teren campusu jest jednoznaczne
z akceptacją postanowień Regulaminu.
8. Osoby przebywające w pokojach gościnnych
zobowiązują się do:
a. ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu,
b. utrzymania czystości w pokojach i na terenie
całego obiektu,
c. przestrzegania ciszy nocnej, która obowiązuje
od godziny 22°° do 6°°,
d. przestrzegania przepisów ppoż,
e. zamknięcia
okien,
wygaszenia
światła,
wyłączenia urządzeń pobierających energię
elektryczną, zakręcenia kranów instalacji
wodnej przed opuszczeniem pokoju,
f. zamknięcia drzwi na klucz po opuszczeniu
pokoju.
9. Zgubienie klucza od pokoju gościnnego podlega
opłacie 60,00 zł.
10. Zgubienie karty dostępu podlega opłacie 30,00 zł.
11. Zabrania się:
a. nadużywania alkoholu,
b. palenia papierosów, opłata za palenie wynosi
300 zł,

c.

g.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

odstępowanie wynajmowanych lokali osobom
trzecim,
d. przebywanie w pokojach osobom nie
zamieszkałym po godzinie 22°°,
e. wynoszenia poza obręb obiektu i przenoszenia
z pokoju do pokoju wyposażenia pokoi
gościnnych,
f. wprowadzenia bez zgody właściciela zwierząt do
pokoi.
Osoba przebywająca w pokoju gościnnym ponosi
odpowiedzialność za braki lub uszkodzenia w mieniu
powstałe z jej winy lub z winy odwiedzających ją osób.
W przypadku zaistnienia szkody, o której mowa
powyżej , Gość jest zobowiązany do zapłaty za szkodę,
wycenioną przez właściciela obiektu.
Jeżeli okres pobytu zostanie skrócony przez Gościa, to
wartość za niewykorzystany okres nie podlega
zwrotowi.
Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania pokoi
gościnnych należy przekazywać do Recepcji obiektu.
Właścicielowi
obiektu
przysługuje
prawo
wymeldowania osób naruszających postanowienia
niniejszego
Regulaminu
lub
powszechnie
obowiązujących zasad współżycia społecznego.
Gość
zobowiązany
jest
do
zwrócenia
wynajmowanego pokoju w stanie nie pogorszonym,
a także do zwrócenia kluczy i karty dostępu przed
wyjazdem.
Akademia może odmówić przyjęcia gościa, który
podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
regulamin campusu.
Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za
pozostawione mienie w pokoju gościnnym oraz
uszkodzenie rzeczy należących do Gości.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez
wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na
adres wskazany przez gościa, na jego koszt.
W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji
Akademia przechowa te przedmioty przez trzy
miesiące, a następnie przedmioty te zostaną uznane
za porzucone.
Obiekt jest monitorowany całą dobę. W godzinach
21:00 – 7:00 jest ochrona fizyczna, tel.: 500 239 480.
Miłego pobytu !

Kierownik obiektu

Uwagi proszę zgłaszać do recepcji, tel.: 516 171 747
lub na info@TenisKozerki.pl
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