REGULAMIN HOSTELU MOLO
§1
1.
2.

Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 1300 do 1100 dnia następnego.
Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
§2

1.
2.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia,
w którym upływa termin najmu pokoju.
Hostel MOLO uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu Gościa w miarę dostępności pokoi.
§3

1.
2.
3.

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 700 do godz. 2200.
Hostel MOLO może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Hostel MOLO
wyrządzając szkodę w mieniu Hostel MOLO lub Gości albo działał na szkodę Gości, pracowników Hostel MOLO lub innych osób
przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił porządek.

1.

Hostel MOLO świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług
Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwia podjęcie działań.

1.

Hostel MOLO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności
innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

1.
2.

W Hostelu MOLO obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 2200 do 600 dnia następnego.
W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hostelu MOLO mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden
sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

1.
2.

Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien upewnić się, że zamknął drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych
podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
W pokojach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów. Za szkody wynikające z nieprzestrzegania zakazu odpowiada
Gość.

§4

§5

§6

§7

3.

§8

1.
2.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i
urządzeń technicznych Hostelu MOLO powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
Gość powinien zawiadomić recepcję Hostelu MOLO o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
§9

1.

W przypadku naruszenia postanowień §6 i §8 Hostel MOLO może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je
narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za
poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

1.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres przez niego
wskazany, na koszt Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hostel MOLO przechowa te przedmioty przez 3
miesiące a następnie przekaże je na cele charytatywne.

1.

Hostel MOLO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
Parking Hostelu MOLO jest bezpłatny, niestrzeżony.

§ 10

§ 11

§ 12

1. W przypadku strat poniesionych przez Hostel MOLO w wyniku działań Gości, do odpowiedzialności finansowej pociągany jest
opiekun danej grupy.
2. Jeśli organizatorem szkolenia lub imprezy integracyjnej nie jest bezpośrednio przedstawiciel danej firmy a pośrednik, w ww.
przypadku odpowiada osoba, która dokonywała rezerwacji i z którą czynione były wszelkie ustalenia.

