
 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie 
ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów 

 

REGULAMIN  HOTELU 
 
 
W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu pro-

simy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu. 
 
 

Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych  z pobytem  jest re-
cepcja hotelowa, tel. wew. 300. 

Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby. 

Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu. 

Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego. 

Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty 
na jedną dobę. 

Życzenie przedłużenia pobytu gość hotelowy powinien zgłosić do godz. 10.00 dnia, w którym 
upływa termin najmu pokoju. Będzie ono spełnione w miarę istniejących możliwości. 

W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt 
w danym dniu nie jest zwracana. 

Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bez-
pieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną 
i uprzejmą obsługę, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas 
nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. 

Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji 
związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie w sejfie 
pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu, przechowywanie 
bagażu Gości zameldowanych w hotelu. 

Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów 
wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, 
o ile przedmioty te nie zostały zdeponowane w recepcji. 

Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej 
wartości lub dużych kwot pieniędzy. 

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu 
należącego do Gościa. 

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy 
lub z winy odwiedzających Go osób. 

Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej 
stwierdzeniu. 



Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić 
światło, zamknąć  krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozosta-
wić w recepcji. 

Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 40 zł. 

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, 
za który uiścił należną za pobyt opłatę. 

W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego. 

Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego po-
bytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą 
zasadę. 

Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, restauracji oraz hallu 
recepcyjnym jest zabronione. 

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hote-
lowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wypo-
sażenia pokoju. 

Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył 
Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, 
albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka 
zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, 
w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ho-
telu. 

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelo-
wym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dys-
pozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie tego terminu, przed-
mioty te przepadają na rzecz hotelu. 

Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do 
22.00. 

Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz 
umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. 
o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo 
wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. 

Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu. 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a Hotelem jest sąd 
właściwy dla Hotelu "OSiR". 
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