Regulamin ADVENTURA HOSTEL
1.Miejsce w hostelu wynajmowane jest na doby.
2.Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11:00. Recepcja
jest czynna przez 24h.
3.Na życzenie gościa hostel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielanie informacji związanych z pobytem i atrakcjami turystycznymi,
- przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hostelu,
-wypożyczanie suszarki do włosów, żelazka oraz deski do prasowania.
4.Hostel oddaje do dyspozycji wszystkich gości kuchnię, jadalnię, salon i
łazienki. Prosimy
o zachowanie w tych miejscach troski o porządek i czystość.
5.Przy zameldowaniu się w hostelu należy przedstawić wydrukowaną
rezerwację oraz
dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) do
wglądu.
6.Od grup co najmniej ośmioosobowych podczas meldunku pobierana
jest kaucja w wysokości
200zł na wypadek zniszczeń na terenie hostelu.
7.W hostelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
8.W celu przedłużenia pobytu, należy zgłosić taką potrzebę na recepcji
nie później niż
o godzinie 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu łóżka lub pokoju.
Hostel nie gwarantuje
dostępności miejsc.
9.Gość hostelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim,
nawet, jeśli nie upłynął
okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
10.Łóżko w pokoju przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla jednej osoby.
11.Ostatniego dnia pobytu gość jest zobowiązany do opuszczenia
pokoju i zwrócenia klucza do
pokoju.
-goście, którzy nie wymeldują się do godziny 11:00 zostaną zobowiązani
do opłacenia kolejnej
doby,
-w przypadku, gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym
nie zostaną zwolnione
do godziny 11:00, a pokój ten lub łóżko są zarezerwowane na kolejną
dobę przez inną osobę,
obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności
gościa, spakowania jego

rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.
12.Na terenie hostelu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
Palenie tytoniu oraz
używanie otwartego ognia wewnątrz budynku. Palenie papierosów
dozwolone jest przed
budynkiem, i na tarasie w miejscu do tego wyznaczonym.
13.Na terenie hostelu, (ze względu na prawo) zabronione jest
spożywanie środków
narkotyzujących i/lub substancji psychotropowych.
14.W razie spowodowania uszkodzeń lub zniszczeń mienia należącego
do hostelu goście
ponoszą odpowiedzialność finansową.
15. Właściciele hostelu nie odpowiadają za awarie niezależne od nich.
16.Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe
pozostawione w pokojach.
Wszystkie rzeczy wartościowe można złożyć w depozycie, na recepcji.
17.Zabronione jest wprowadzanie zwierząt bez uprzedzenia
recepcjonisty/ki na teren hostelu.
18.Gość może zostać poproszony o opuszczenie hostelu, bez
możliwości zwrotu równowartości
ceny noclegu, w przypadku nieodpowiedniego zachowania,
naruszającego porządek hostelu,
godność innych osób i/lub ich dobra osobiste. W przypadku
agresywnego zachowania gościa i
odmowy opuszczenia hostelu, recepcja jest upoważniona do wezwania
funkcjonariuszy:
Policji/Straży Miejskiej/funkcjonariuszy ochrony.
19.Hostel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego
pobytu rażąco naruszył
regulamin hostelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hostelowy

