REGULAMIN
USŁUG HOTELOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ DPS W LISÓWKACH
1. Korzystanie z pokoi hotelowych znajdujących się na terenie Domu odbywa się na podstawie wpisu
do książki meldunkowej danych osobowych osoby chcącej skorzystać z pokoju hotelowego zwanej
dalej Gościem.
2. Gość przed rozpoczęciem korzystania z pokoju hotelowego zobowiązany jest do zapoznania się
z regulaminem i podpisania odpowiedzialności za pokój, który będzie używał oraz za znajdujące się
w nim wyposażenie.
3. Dokument, o którym mowa w pkt.2 Gość podpisuje w obecności pracownika recepcji.
4. Pokoje hotelowe wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12:00
i kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.
5. Osoba zajmująca pokój hotelowy, określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego
określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
6. Przedłużenie pobytu gościa poza okres wskazany w dniu przybycia jest możliwe jeśli DPS
w Lisówkach będzie dysponował wolnymi miejscami.
7. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli
nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
8. Osoby nie będące Gośćmi hotelowymi (nie meldowane w recepcji) nie mogą przebywać w pokoju
hotelowym od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.
9. W pokojach hotelowych oraz na terenie DPS w Lisówkach należy zachować ciszę nocną
od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.
10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać
jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową,
nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np.
grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek itp.
11. Gość jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem kluczy.
12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju hotelowego, które
powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa lub z winy osób go odwiedzających.
13. DPS w Lisówkach nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego
pojazdu należącego do Gościa znajdującego się na terenie DPS.
14. Gość nie ma prawa do zamieszkiwania ze zwierzęciem.
15. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do budynku DPS. Na teren DPS
w Lisówkach nie wolno wprowadzać psów ras uznawanych za niebezpieczne oraz innych zwierząt
mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt
jadowitych.
16. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym zostaną odesłane przez DPS na koszt gościa
na wskazany przez niego adres meldunkowy. W przypadku braku odbioru tych rzeczy przez gościa,
DPS postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
17. Przed opuszczeniem przez Gościa pokoju hotelowego pracownik recepcji zobowiązany
jest do sprawdzenia stanu pomieszczenia oraz przedmiotów znajdujących się na jego wyposażeniu.
18. Gość zobowiązany jest do uregulowania płatności przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
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