
Regulamin Hostelu ''Tanie Noclegi Bartek'' 

 

 

 

1. Pokoje wynajmowane są na doby. 

2. Doba hostelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 10:00 ( istnieje możliwość wcześniejszego 

uzgodnienia godziny przyjazdu ). Przedłużenie pobytu prosimy zgłaszać do godziny 

10:00 . 

3. Pokoje hostelowe wynajmuje się za okazaniem ważnego dowodu osobistego lub 

paszportu oraz po uregulowaniu opłaty z góry za cały okres pobytu. W przypadku 

skrócenia rozpoczętego już pobytu , wskutek własnej decyzji  ,Gość nie ma podstawy 

domagać się zwrotu pozostałej kwoty . Cena za nocleg jest umowna i nie jest 

stała .Aktualne ceny są dostępne  na stronie internetowej hostelu w zakładce Cennik . 

4.  

5. W Hostelu obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 - 6:00 

Osoby nie zameldowane w Hostelu nie mogą przebywać na terenie obiektu . 

 

6. Zachowanie Gości Hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości . 

Hostel ma prawo odmówić dalszego pobytu osobie , która tę zasadę narusza , 

nawet w trakcie trwania doby hotelowej ,nie zwracając kosztów poniesionych za pobyt . 

Hostel ma także prawo odmówić noclegu Gościom znajdującym się pod wpływem alkoholu  

lub innych środków odurzających. 

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach 

grzałek ,  żelazek elektrycznych i innych  podobnych urządzeń nie stanowiących 

wyposażenia pokoju . 

8. Na terenie Hostelu obowiązuje absolutny zakaz palenia, poza wyznaczonym do tego 

celu balkonu , a zimą na terenie wokół budynku . 

 

9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia  lub 

zniszczenia przedmiotów wyposażenia  hostelu powstałe z jego winy . Jakiekolwiek 

usterki w pokojach prosimy zgłaszać  właścicielowi w dniu przyjazdu . Brak zgłoszenia 

oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń . 

10. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez zgody właściciela .Obowiązują  

dodatkowe opłaty . 

11. Personel Hostelu ma prawo do sprawdzenia pokoju Gościa , jeżeli zachodzi 

podejrzenie złamania regulaminu . 

12. W przypadku nieodpowiedzialnego lub / i  agresywnego zachowania Gościa 

naruszającego porządek hostelu , godność innych osób lub ich dobro osobiste Hostel 

zastrzega sobie prawo do wezwania Policji , Straży Miejskiej  i poproszenie Gościa o 

opuszczenie Hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystanie 

noclegu . 

13. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w 

pokoju , toalecie i na aneksie kuchennym . 

14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za awarię wynikające nie z jego winy ( brak 

prądu ,światła ,wody ,itp. ) 

15. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 

tydzień . 

16. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych 

pomieszczeniach . 

            

  

17.  



         

Opłaty obowiązujące za złamanie regulaminu : 

1.Nie wymeldowanie się do godz. 10:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę pobytu. 

2. Goście ponoszą całkowita odpowiedzialność finansową za zniszczenie mienia 

należącego do hostelu .                                                                                                             

3. Na Gości śpiących  w niepowleczonej pościeli zostanie nałożona kara 

 w wysokości 100 zł. 

4.Palenie papierosów w budynku hostelu podlega karze 100 zł. -, na pokrycie dodatkowych 

kosztów związanych z praniem poduszek , kołder , firan i zasłon oraz kosztów długotrwałego 

wietrzenia pomieszczeń. 

 

  

 

18. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji       

oraz w chwili zameldowania . 

 

19. Z chwilą zameldowania Gość Hostelu  przyjmuje do wiadomości i akceptuje 

nimniejszy regulamin . 

 

            

   Miły Gościu zachowaj porządek i czystość ,ponieważ w Hostelu sprzątamy raz dziennie w 

godzinach przedpołudniowych a nie na bieżąco . 

Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i na aneksach kuchennych , gdyż są one w Naszym 

Hostelu wspólne . 

 

           Kierownictwo i personel Hostelu Tanie Noclegi Bartek dokłada starań , by usługi 

noclegowe       

  świadczone w obiekcie były na jak najwyższym poziomie . W przypadku zastrzeżeń 

dotyczących jakości usług prosimy jednak o zgłaszanie ich właścicielom  , co umożliwi naszą 

niezwłoczną reakcję . 

 

 

 

     Prosimy o opinie. 

 

 

 

 

 

 

      Płatność Hostelu Bartek 

Nr konta – PL  60 1050 1416 1000 0092 3158 9897 

SWIFT – INGBPLPW 

Tanie Noclegi Bartek 

Ul. Naruszewicza 52 

                        

 

 

           W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy , dla której jest 

rezerwacja oraz termin pobytu . 

 


