ПРАВИЛА
РОДИННОГО ВІДПОЧИНКОВОГО КЛУБУ «БЛАКИТНИЙ МИГДАЛЬ»
§ Готельна доба
1.
Розрахункова готельна доба триває від 14.00 год. поточного дня до 11.00 год. наступного дня.
2.
Про своє рішення продовжити термін перебування в готелі Клубу більше, ніж було вказано у день приїзду, Клієнт повинен
повідомити в реєстратурі Клубу до 10.00 год. останнього дня попередньо визначеного терміну перебування в Клубі. Клуб розгляне і
вирішить питання продовження проживання Клієнта у номері в силу актуальних на той день можливостей.
§ Користування готельним номером
1.
Клієнт не може передавати номер у користування іншим особам, навіть якщо ще не закінчився термін оплаченого ним
перебування у Клубі.
2.
Особи, незареєстровані у Клубі, можуть перебувати в готельному номері Клубу як гості від 8.00 до 22.00.
§ Обов'язки
1. Клуб зобов'язується запевнити Клієнтові безперешкодний і комфортний відпочинок, безпечне проживання у закладі, професійне
та ввічливе обслуговування. Також Клуб зобов'язується прибирати в номері та виконати необхідний ремонт усіляких приладів за
відсутності Клієнта, або ж якщо Клієнт висловить таке бажання - у його присутності; надати ефективну, з точки зору технічного
обслуговування, допомогу;
у разі виявлення якихось недоліків, котрі не підлягають виправленню, Клуб докладе усіх зусиль, щоб замінити Клієнтові готельний
номер (якщо це буде можливо) або ж вжити інших заходів з метою урегулювання цієї ситуації.
§ Умови перебування у Клубі
1.
З метою забезпечення порядку в Клубі Клієнт зобов'язаний дотримуватися тиші у нічний час. Поведінка Клієнтів як і їх гостей
не повинна перешкоджати відпочинку інших.
2.
Клуб має право розірвати договір про надання своїх послуг з особами, котрі порушили Умови перебування у Клубі.
§ Відповідальність за майно
1.
Щоразу, коли Клієнт виходить зі свого номера, він повинен перевірити чи двері відповідно замкнені. Клієнт несе повну
фінансову відповідальність за будь-яке пошкодження або знищення предметів чи технічних приладів Клубу, що виникло з його вини
або з вини відвідувачів (гостей) Клієнта.
2.
За втрату ключа від готельного номера Клієнт платить штраф у розмірі 50 пол. злотих.
3.
З огляду на пожежну безпеку, в готельних номерах Клубу забороняється використовувати обігрівачі, електричні праски та інші
подібні пристрої, які не входять до складу оснащення номера.
4.
Відповідальність Клубу за втрату чи пошкодження майна, що вноситься Клієнтом до його приміщень, регулюється
положеннями ст.ст. 846-849 Цивільного кодексу Республіки Польща. Відповідальність Клубу буде обмежена, якщо цінні речі Клієнта
не будуть передані ним на переховування у спеціально відведеному для цього місці. Клієнт повинен повідомити адміністрацію
(реєстратуру) готелю про збитки, заподіяні майну Клубу чи ж майну Клієнта, відразу після їх виявлення.
5.
Клуб не несе відповідальності за пошкодження або ж крадіжку автомобіля чи іншого транспортного засобу Клієнта, залишеного
на стоянці Клубу.
6.
Предмети, забуті в готельному номері Клубу Клієнтами, котрі вже відбули, за їх згодою будуть надіслані на вказану ними адресу
(за рахунок одержувача). У разі відсутності такої можливості, Клуб буде зберігати ці предмети лише протягом 1 (одного) місяця. Після
закінчення цього терміну, вони будуть направлені на добродійність або ж передані у загальне користування чи утилізовані як відходи.
§ Прийняття Правил

1. Із цими Правилами можна ознайомитись у реєстратурі та в готельних номерах, а також на веб-сайті Клубу «Блакитний Мигдаль»:
www.niebieskiemigdaly-okuninka.pl
2. Бронювання номеру у Клубі означає, що Клієнт ознайомився та згоден з цими Правилами.
У ПРИМІЩЕННІ КЛУБУ СУВОРО ЗАБОРОНЕНО ПАЛИТИ!
Якщо недотриматися цієї заборони, то спрацюють
система пожежної сигналізації та розбризкувачі води.
Тоді покриття усіх збитків, що повстануть унаслідок цього, буде покладено на Клієнта.
Місце, відведене для куріння, знаходиться в літньому саду Клубу.

