
Regulamin Korzystania z Pokoi Gościnnych „KEJA” 

 

§1 

1. Obiekt pokoje Gościnne „KEJA” zlokalizowany jest w Bobolinie przy ul. 

Nadmorskiej 4. 

2. Pokój w obiekcie Pokoje Gościnne „KEJA” wynajmowany jest na doby. Doba 

hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00. 

3. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłaszać w biurze obiektu do godz 08:00 

najpóźniej w dniu odjazdu. Jeśli gość hotelowy nie opuści obiektu do godz. 10:00 i nie 

zgłosi chęci przedłużenia pobytu zgodnie z zapisami tego punktu zobowiązany jest 

zapłacić za następną dobę. 

4. Po przybyciu należy udać się do biura obiektu zlokalizowanego w Dąbkach przy ul. 

Dąbkowickiej 7 w celu dokonania płatności oraz dokonania meldunku. 

5. Płatność za pobyt należy uiścić w dniu zameldowania w biurze obiektu: Centrum 

Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki. 

6. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniamy w miarę dostępności pokoi w obiekcie. 

7. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.  

8. W przypadku wcześniejszych rezygnacji z pobytu przez Gości opłata za pobyt nie 

podlega zwrotowi. 

9. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących 

jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do biura, co umożliwi nam 

niezwłoczną reakcję. Gość powinien zawiadomić biuro o wystąpieniu szkody 

niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

10. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, 

kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli 

przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w biurze. 

11. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę 

samochodu gościa na Parkingu (Parking jest niestrzeżony) 

12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 

zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu pokoje 

Gościnne „KEJA” powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób trzecich. 

13. Gość każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić czy posiada przy 

sobie klucz do pokoju oraz sprowadzić zamknięcie drzwi. 

14. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za 

który uiścił należną za pobyt opłatę. 

15. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godziny 10.00 do 

godziny 22.00. 

16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdzających Gości 

będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres po otrzymaniu takiej dyspozycji i 

opłaceniu z góry opłaty kurierskiej. 

17. W przypadku braku dyspozycji rzeczy są przechowywane przez 1 miesiąc a następnie 

usunięte z obiektu. 

18. Opuszczając pokój należy pozostawić klucz w biurze Centrum Sportów Wodnych w 

Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki. 

19. Za zgubienie lub zniszczenie klucza Gość zostanie obciążony kwotą 25 złotych za 

każdy klucz. 



20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest 

używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i innych podobnych urządzeń 

elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. 

21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe jak również dbałość o wizerunek i 

etykę obiektu bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu w całym obiekcie hotelowym. 

Naruszenie tego zakazu może skutkować odmówieniem świadczenia usług wraz z 

obciążeniem finansowym za cały okres dokonanej rezerwacji.  

22. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać 

spokoju pobytu innych Gości. Niewłaściwe zachowanie może spowodować 

odmówienie dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę wraz z 

koniecznością uregulowania zobowiązania finansowego za cały zarezerwowany 

pobyt. 

§2 

1. Każdy Gość Obiektu pokoje Gościnne „KEJA” akceptując bez zastrzeżeń niniejszy 

Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: csw.gminadarlowo.pl oraz w 

pokojach obiektu. 

  

 


