
Regulamin obiektu Willa Krynica 

§1. 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Willa 

Krynica w Krynicy Zdrój przy ul. Piłsudskiego 95. 

2. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby. 

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 

11:00 dnia następnego.  

4. Śniadania serwowane są w obiekcie w godzinach od 8.00 do 10.00 lub w innych 

godzinach po wcześniejszym ustaleniu z obsługą Willi Krynica. 

5. Wszelkie prośby przedłużenia pobytu ponad okres wskazany w dniu przybycia lub 

rezerwacji, Gość powinien zgłosić właścicielowi dzień przed upływem terminu 

wynajmu pokoju. Prośba przedłużenia pobytu zostanie spełniona w miarę możliwości 

oraz wolnych pokoi w obiekcie. 

§2. 

1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla 

własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.  

2. W godzinach 22.00 do 7.00 obowiązuje cisza nocna.  

3. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gościa jest zabronione, chyba że gość 

uzgodni tę kwestię z gospodarzem.  

4. Osoby nie zameldowane w obiekcie przebywać mogą w pokoju  

od godziny 7:00 do 22:00.  

 

                                                             §3. 

 

1. W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.  

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w 

pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń, które nie stanowią 

wyposażenia pokoju. 

3. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz chodzenia w butach narciarskich. 

4. Zwierzęta w obiekcie nie są akceptowane. 

 

 

 

 



§4. 

 

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Gościa na teren 

obiektu oraz za rzeczy w nim pozostawione. 

2. Właściciel wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody 

wyrządzone przez osoby trzecie lub utratę pojazdu.  

3. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. 

4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub 

uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu 

powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za tego typu zniszczenia 

Gość zostanie obciążony kosztami naprawy. 

 

§5.  

 

1. Gość korzystający z usług jakie świadczy Willa Krynica akceptuje i zobowiązuje się 

do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb 

właściciela.  

2. Właściciel może odmówić przyjęcia do obiektu Gościa, który podczas poprzedniego 

pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu obiektu bądź wyrządził 

szkodę innym Gościom, pracownikom, innym osobom przebywającym w obiekcie, 

bądź też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.  

3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania 

przez Gości zawartych w regulaminie zasad.  

4. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem i przeznaczeniem  

(kwatera prywatna).  

5. Osoby nieletnie mogą przebywać w obiekcie tylko pod opieką osób dorosłych. Osoba 

sprawująca opiekę nad nieletnim odpowiada za szkody wyrządzone przez niego. 

6. Obiekt ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do 

spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o Gościu oraz 

sprawność urządzeń technicznych.  

7. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki. 

 

 

 

 

Życzymy miłego pobytu 


