
REGULAMIN HOTELOWY: 

-Kierownictwo O. W. „Mazury” będzie wysoko cenić współpracę Państwa w przestrzeganie tego 

regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.  

 

§ 1 

1. Doba hotelowa trwa od godz. 17: 00 do 

godz.  

10: 00 dnia następnego. 

2. Przy dokonywaniu rezerwacji miejsc, 

prosimy o podanie czasu pobytu. W 

przypadku braku takiego określenia 

przyjmuje się, że został wynajęty na jedną 

dobę. 

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres 

wskazany w dniu przybycia Gość powinien 

zgłosić w recepcji w do godz. 10: 00 w dniu 

upływu terminu najmu.  

§ 2 

1.Gość nie może przekazywać pokoju innym 

osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za 

który uiścił należną opłatę.  

2.Osoby odwiedzające naszych gości, 

proszeni są o opuszczenie terenu ośrodka do 

godz. 22:00. 

3.Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, 

który podczas poprzedniego pobytu rażąco 

naruszył regulamin, bądź w inny znaczący 

sposób zakłócił spokojny pobyt innych gości 

lub funkcjonowanie ośrodka.  

§ 3 

1. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna 

w godz. 22:00-7:00. 

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z 

usług ośrodka nie powinno zakłócać 

spokojnego pobytu innych gości, ośrodek 

może odmówić dalszego świadczenia usług 

osobie, która narusza tę zasadę.  

§ 4 

1.Przy każdorazowym opuszczaniu pokoju, 

prosimy o zamykanie okien i drzwi na klucz.  

2.Gość ponosi odpowiedzialność materialną 

za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, 

zagubienia lub zniszczenia przedmiotów 

wyposażenia ośrodka powstałe z jego winy 

lub z winy osób Go odwiedzających. 

3.Ze względu na bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe zabronione jest używanie 

urządzeń zasilanych energią elektryczną, 

niestanowiących wyposażenia z wyjątkiem 

suszarek do włosów i maszynek do golenia.  

 

§ 5 

1.Ośrodek świadczy usługi zgodne ze  swoją 

kategorią i standardem. W przypadku 

zastrzeżeń dotyczących usług Gość proszony 

jest o zgłoszenie tego faktu w recepcji, co 

umożliwi niezwłoczną reakcję i usunięcie 

niedogodności.  

2.Ośrodek ma obowiązek zapewnić: 

a) warunki pełnego i nieskrępowanego  

wypoczynku. 

b) bezpieczeństwo pobytu w tym zachowanie 

w tajemnicy informacji o gościu. 

c) sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnych 

napraw podczas nieobecności Gościa, a w 

Jego obecności, gdy  wyrazi taką zgodę. 

3.Sprzątanie pokoi następuje, co drugi dzień, 

lub na życzenie Gościa. 

§ 6 

1.Konsumpcja posiłków możliwa jest jedynie 

na jadalni – zabrania się wynoszenia naczyń. 

2.Przekazanie pilota do bramy następuje po 

wpłaceniu przez najemcę kaucji w wysokości 

60zł.                         § 7 

1.wjazd na teren ośrodka płatny ,parking 

przed ośrodkiem należy to ośrodka i również 

obowiązuje opłata według cennika  

2. każdy klient otrzymuje kartę wjazdową do 

szlabanu z numerem przypisanym do danego 

nr. Pokoju czy też domku  

 2.Przekazanie pilota do szlabanu  następuje 

po wpłaceniu przez najemcę kaucji w 

wysokości 60zł.  

§8 

Hotel nie odpowiada za żywe zwierzęta 

należące do Gościa oraz rzeczy pozostawione 

w pojazdach mechanicznych. 

§ 9 

Goście proszeni są o przestrzeganie zakazu 

palenia tytoniu w pokojach i domkach.  

1.Miejscowa opłata w kwocie 2zł/doba od 

osoby. Uchwała Rady Miasta i Gminy Ruciane 

– Nida. 

 

 

 

 

 

 

                    Dyrektor   

Ośrodka Wypoczynkowego „Mazury”. 

         Sławomir Kamiński. 


