Regulamin
Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
1. OPO Szczyrk jest miejscem czasowego zamieszkania dla:
- zgrupowań Kadry Narodowej i Olimpijskiej
- zgrupowań klubowych
- kursów szkoleniowych i konferencji
- osób prywatnych
2. Uczestnicy zgrupowań sportowych są zobowiązani do przestrzegania regulaminu organizacyjno –
porządkowego zgrupowań sportowych obowiązującego w OPO Szczyrk
3. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 12.00 do godz. 10.00
4. Hotel ma obowiązek zapewnić:
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa,
a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
5. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
- budzenie o wyznaczonej godzinie
- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych, oddanych do depozytu w recepcji, w czasie
pobytu gościa w hotelu
6. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych,
kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały
oddane do depozytu w recepcji.
8. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do
gościa.
9. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów
prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w
wyniku działania dzieci.
10. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił
należną za pobyt opłatę.
11. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00
12. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00
13. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić
światło, zakręcić krany oraz upewnić się, że drzwi do pokoju zostały prawidłowo zamknięte.
14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek
elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
15. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi
miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Gość naruszający zakaz zostanie obciążony kosztami odświeżenia
pokoju – 100 zł i/lub interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO (koszt zgodnie z cennikiem
straży pożarnej)
16. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 100,00 zł.
17. Hotel nie przyjmuje zwierząt.
18. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin
hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników
hotelu albo innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub
funkcjonowania hotelu.
19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym są
przechowywane przez 3 miesiące.
20. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie
Hotelu.

