REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH
W NADLEŚNICTWIE ŚWIĘTOSZÓW

§1
Rezerwacja pokoi

1. Wynajem pokoi odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu dostępności pokoju
telefonicznie pod numerem telefonu (75) 734 93 21/ 794 577 977 lub poprzez zapytanie na
adres e-mail swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl. Uzgodnienie dostępności nie jest
równoznaczne z zarezerwowaniem pokoju.
2. Rezerwacje przyjmowane są drogą e-mailową, poprzez wypełnienie formularza rezerwacji
i odesłanie go na adres swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl. lub osobiście. Formularz
rezerwacji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i dostępny jest w formie edytowanej na
stronie internetowej Nadleśnictwa Świętoszów
3. O rezerwacji pokoju gościnnego decyduje kolejność zgłoszeń.
§2
Wysokość opłat

1. Za korzystanie z pokoi gościnnych pobierana jest opłata w wysokości:
Pobyt w pokoju - 1 doba
Pobyt w pokoju - 2 doby i więcej

120 zł/ osoba
80 zł/osoba

2. Odpłatność za korzystanie z pokoi gościnnych uiszcza się z góry w formie przelewu.
3. Za korzystanie z pokoi gościnnych Nadleśnictwo wystawia fakturę.
§3
Zasady korzystania z pokoi gościnnych

1. Doba rozpoczyna się o godzinie 13:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 dnia
następnego.
2. Gościa uważa się za zameldowanego w obiekcie z momentem przekazania kluczy do
wynajętego pokoju, po uprzedniej weryfikacji dokumentu tożsamości oraz uiszczeniu
zapłaty za pobyt w pełnej wysokości.
3. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych
potrzeb, w celu noclegu i odpoczynku. Niedopuszczalne jest wynajmowanie pokoju w celu
organizacji imprez, np. urodzinowych, sylwestrowych itp.
4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
5. Na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 - 8.00.
6. Zachowanie osób przebywających w obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu
innych Gości. Nadleśnictwo może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która
narusza tę zasadę.
7. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju Gościa od godziny 8:00 do
godziny 22:00.
8. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
9. Każdą zauważoną usterkę w funkcjonowaniu urządzeń będących na wyposażeniu pokoju,
a także wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pod numer telefonu 75 731 12
59 lub 794 577 977.
10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy
odwiedzających go osób.
11. Gość zobowiązuje się do zachowania porządku w przestrzeniach wspólnych oraz w
wynajmowanym pokoju.

12. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub
innego pojazdu należącego do Gościa oraz rzeczy wartościowych pozostawionych przez
Gościa w pokoju.
13. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Gościa terminie, z
przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.
14. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest zwrócić klucz do pracownika ds.
administracyjno-gospodarczych.
15. Pokoje gościnne wyposażone są w łóżka, krzesła, stolik, szafki, odbiornik TV . Każdy z
pokoi posiada aneks kuchenny w którym znajduje się lodówka, kuchenka indukcyjna,
mikrofala, czajnik elektryczny, podstawowe akcesoria kuchenne (talerze, kubki, sztućce).
Nadleśnictwo zapewnia ręczniki i pościel.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć na stronie
www.swietoszów.wroclaw.lasy.gov.pl

