Regulamin korzystania z pokoi w Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Turystyki w Dębowcu (GOKSiT)
z siedzibą w Łączce, ul. Widokowa 10

I Zasady ogólne
1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z pokoi noclegowych w Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu (GOKSiT)
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie GOKSiT
3. Regulamin jest dostępny w recepcji GOKSiT, pokojach oraz na stronie internetowej
www.ck.debowiec.com.pl
II Rezerwacja i meldunek
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest wcześniejsza rezerwacja w godzinach pracy
GOKSiT
2. Gość wypełnia kartę informacyjną na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu, a
następnie otrzymuje klucze do pokoju/pokoi
3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął
okres rezerwacji
III Opłaty
1. Ceny za wynajem pokoi znajdują się na stronie internetowej www.ck.debowiec.com.pl
2. GOKSiT zastrzega sobie prawo zmiany ceny
3. Opłatę za wynajem pokoju Gość (firma) uiszcza przelewem na podany rachunek
bankowy lub gotówką w siedzibie GOKSiT
4. Parking udostępniany jest bezpłatnie
5. Dzieci do lat 5 przebywają bezpłatnie
IV Usługi
1. Gość ma prawo do korzystania z w pełni wyposażonej kuchni
2. GOKSiT zapewnia sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw
V Odpowiedzialność
1. Dzieci poniżej 12. roku życia znajdują się na terenie GOKSiT pod opieką osób
dorosłych
2. Po wejściu do wynajętego pokoju Gość sprawdza, czy wyposażenie jest zgodne z
wywieszonym wykazem oraz czy nie występują żadne uszkodzenia. W przypadku
stwierdzenia różnic, zaistniały stan należy niezwłocznie zgłosić do recepcji, unikając w
ten sposób obciążeń za ewentualne braki w wyposażeniu pokoi. Niezgłoszenie braków
lub uszkodzeń spowoduje obciążenie za zaistniałe braki i szkody osoby wynajmujące
pokój
3. Za szkody wyrządzone w GOKSiT Goście odpowiadają finansowo
4. Przy każdorazowym opuszczaniu pokoju/pokoi Gość/Goście powinni upewnić się, czy
okna są zamknięte, a krany zakręcone
5. W pokojach obowiązuje zakaz:
- przesuwania mebli,
- wynoszenia ręczników, pościeli i używania ich do innych celów niż są przeznaczone,

- palenia papierosów,
- zaśmiecania i zabłocenia wykładziny
6. Za zagubienie klucza od pokoju pobierana jest opłata w wysokości wymiany zamka.
7. W przypadku wyjścia/wejścia do budynku GOKSiT w godzinach innych niż godziny
otwarcia, Gość ma obowiązek zamknięcia na klucz drzwi głównych
8. W razie awarii konserwator ma prawo wstępu do pokoju na czas nie dłuższy niż
wymaga tego usunięcie usterki
9. GOKSiT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Gościa na teren
GOKSiT oraz za rzeczy pozostawione w GOKSiT
10. GOKSiT nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z winy GOKSiT (brak
prądu, wody itd.)
11. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu GOKSiT może odmówić
świadczenia usług osobie, która je narusza. Pracownik GOKSiT ma prawo wstępu do
pokoju
VI Cisza nocna
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego. Niedostosowanie
się do tego przepisu, będzie uważane za naruszenie regulaminu. Oglądanie telewizji
podczas ciszy nocnej, nie powinno zakłócać spokoju innym gościom
VII Postanowienia dodatkowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego
2. Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do
zmiany w regulaminie

