Regulamin obiektu :
Ośrodek Konferencujno-Wypoczynkowy Pilsko, Korbielów, ul. Leśna 2
Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma
służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwu pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby (NIE NA GODZINY).
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i kończy się o godzinie 10.00 dnia
następnego, nie wyjechanie w dniu wyjazdu do godz. 10.00 wiąże się z naliczeniem dodatkowej
opłaty.
3. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli
nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
4. Osoby nie będące Gośćmi obiektu nie mogą przebywać w pokoju Gościa i na terenie obiektu,
nieruchomości.
5. W pensjonacie należy zachować ciszę nocną od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia
następnego.
6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy
odwiedzających go osób.
7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów
wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów
mających wartość naukową lub artystyczną.
8. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu
należącego do Gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie obiektu parking
jest parkingiem niestrzeżonym.
9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę sprzętu sportowego
pozostawionego na terenie obiektu.
9. Należność za pobyt winna być uregulowana w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania.
10. Wcześniejszy wyjazd z przyczyn niezależnych od obiektu nie uprawnia Gościa do żądania
zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.
11. Korzystanie z usług obiektu jest jednocześnie akceptacją powyższego regulaminu.
12. Zmiany terminu rezerwacji można dokonać najpóźniej 14 dni przed przyjazdem, w
przeciwnym wypadku zadatek w formie przelewu, kupon, lub całoś wpłaconej należności przepada.
13. Zgodnie z panującym prawem w Rzeczpospolitej Polsce rezerwacja noclegów jest traktowana
jako umowa cywilno-prawna.
14. Rezerwacja jest ważna po wpłacie zadatku, a jeżeli klient rezerwuje 1 dobe lub dodatkowo 1
dobę rezerwacja jest ważna po wpłacie należności za 1 dobę z góry na konto.
15. Rezerwując klient akceptuje powyższy regulamin.

