
Pensjonat „WILLA PERŁA” 

REGULAMIN  

1.  Pokoje wynajmowane są na doby. 

2.  W budynku pensjonatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. 

3.  Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego. 

4. Wynajmujący pokój powinien uregulować należność za cały okres pobytu z góry – w dniu 
przyjazdu – przed zakwaterowaniem. 

5. Osoby wynajmujące pokój – podlegają obowiązkowi meldunkowemu na podstawie dowodu 
osobistego lub paszportu. 

6. Osoby nie zameldowane w naszym pensjonacie – mogą przebywać na terenie obiektu za 
wcześniejszym uzgodnieniem z właścicielami – od godziny 800 do godziny 2200 

7. Wynajmujący nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za 
który uiszczono należną opłatę. 

8. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 2200 do godziny 700 dnia następnego. 

9. Zachowanie gości nie powinno zakłócać wypoczynku innych osób przebywającym w naszym 
pensjonacie. 

10. Za bezpieczeństwo oraz zachowanie dzieci przebywających na terenie pensjonatu i całej posesji 
odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 

11. Wynajmujący pokój – każdorazowo przed jego opuszczeniem powinien sprawdzić zamknięcie 
okien dachowych zabezpieczając w ten sposób przed jego zalaniem przez opady atmosferyczne. 

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe – kategorycznie zabrania się korzystania w 
pokojach z grzejników, grzałek, oraz innych podobnych urządzeń – nie będących na 
wyszczególnionym wyposażeniu pokoju. 

13. Aneks kuchenny przystosowany jest do przygotowania drobnych posiłków takich jak: śniadanie, 
kolacja – które nie będą uciążliwe dla pozostałych gości. 

14. Kategorycznie zabrania się gotowania, smażenia ryb, gofrów i podobnych potraw, które 
mogą wydzielać niepożądane zapachy ! 

15. W przypadku spowodowania lub stwierdzenia przez wynajmującego usterek w wyposażeniu 
pokoju – prosimy o niezwłoczne zawiadomienie właściciela w celu ich usunięcia. 

16. Za spowodowane uszkodzenia w wyposażeniu pokoju lub innego mienia – odpowiedzialność 
materialną ponosi osoba, która dokonała szkód. 

17. W każdym pokoju znajduje się wykaz wyposażenia według którego powinien być pokój przyjęty 
przed zamieszkaniem oraz zdany z chwilą jego opuszczania. 

18. Przyjęcie i zdanie pokoju przez osoby wynajmujące powinno odbywać się w obecności właściciela 
pensjonatu. 

  

Sławomir Smołucha 


