
Załącznik nr 1 

 

Regulamin zakwaterowania 

Drodzy Goście, 
bardzo się cieszymy, że wybraliście nasz apartament na swój wypoczynek. Poświęćcie chwilę na zapoznanie się z „Regulaminem 
zakwaterowania”, w którym znajdziecie wszystko, co jest potrzebne do bezproblemowego pobytu i korzystania z udogodnień i 
wyposażenia apartamentu. 
 
Regulamin zakwaterowania (zgodnie z brzmieniem § 754 czeskiego Kodeksu cywilnego): 
 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu zakwaterowania muszą być przestrzegane przez każdą osobę zakwaterowaną w 
apartamencie. Wszyscy goście zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem zakwaterowania. 

2. Wynajmujący zobowiązany jest do oddania najemcy lokalu przeznaczonego do zakwaterowania w stanie nadającym się do 
prawidłowego korzystania i zapewnić mu niezakłócone wykonywanie jego praw związanych z zakwaterowaniem. 

3. Gość ma prawo do korzystania, przez uzgodniony okres zakwaterowania, z pomieszczeń zarezerwowanych na nocleg oraz ich 
wyposażenia. Z wynajmowanego apartamentu mogą korzystać wyłącznie osoby zgłoszone. Zakaz pobytu osób niezgłoszonych! 

4. Zameldowanie odbywa się w dniu przyjazdu od godz. 16:00 do godz. 20:00, opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu nie 
później niż do godz. 10.00. W porozumieniu z wynajmującym można bezproblemowo zmienić godzinę przyjazdu lub wyjazdu. 

5. Zakwaterowani goście muszą być odpowiednio zgłoszeni na podstawie listy zakwaterowanych osób. 
6. Po przybyciu na miejsce zakwaterowania pobierana jest kaucja (na ewentualne odszkodowanie). 
7. Dostępne są 2 komplety kluczy do budynku oraz pilot do garażu. 
8. Dla gości jest przeznaczone tylko jedno miejsce do parkowania w garażu oznaczone numerem 49, pozostałe samochody mogą 

parkować po uzyskaniu pozwolenia na parkingu znajdującym się 500 m od budynku. 
9. Prosimy o używanie kapci w apartamencie. 
10. Goście są odpowiedzialni za wyposażenie apartamentu. Jeżeli mienie wynajmującego ulegnie uszkodzeniu, gość jest 

zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody w celu jej jak najszybszego usunięcia oraz odpowiedniego przygotowania 
apartamentu dla kolejnych gości. 

11. Główny zawór wody znajduje się w pionie w łazience pomiędzy prysznicem a umywalką. 
12. Mieszkanie ogrzewane jest grzejnikami elektrycznymi. 
13. Ogrzewanie wody zapewnia bojler elektryczny o pojemności 200l. 
14. Energia elektryczna jest wliczona w cenę pobytu, dlatego prosimy o krótką i szybką wentylację zimą. 
15. Ścieki z toalety odprowadzane są do kanalizacji. Zabronione jest wrzucanie do toalety jakichkolwiek odpadów stałych oraz 

materiałów nie ulegających rozkładowi np. pieluchy, papier gazetowy, podpaski, chusteczki nawilżane, folie itp. 
16. Rozdrabniacz odpadów służy do rozdrabniania przez osobę dorosłą resztek jedzenia, owoców i warzyw. Prosimy nie 

rozdrabniać skórek bananów, strąków, pestek i łupin orzecha włoskiego. 
17. W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz zakaz manipulacji z otwartym ogniem we wszystkich częściach 

budynku. 
18. Do obiektu nie wolno wprowadzać zwierząt. 
19. Gaśnica znajduje się w szafie na korytarzu. 
20. W trakcie pobytu prosimy o wynoszenie śmieci do koszy, które znajdują się w pomieszczeniu na odpady przy wejściu do 

budynku. 
21. W trakcie pobytu prosimy o utrzymanie porządku. Dostępne są środki czystości oraz odkurzacz. 
22. Prosimy przestrzegać ciszy nocnej, która jest określona w czeskiej ustawie o ochronie zdrowia publicznego od godz. 22:00 do 

godz. 6:00 
23. Instrukcja obsługi urządzeń zostanie przekazana w dniu przyjazdu. 
24. W celu zwiększenia zabezpieczenia przed kradzieżą, zalecamy sprawdzanie samozamykających się głównych drzwi 

wejściowych oraz zamykanie na klucz wejścia do mieszkania i schowka. 
25. Zakwaterowanie znajduje się w Karkonoskim Parku Narodowym, gdzie należy przestrzegać zasad określonych przez 

obowiązujące prawo. Odnośnik www.krnap.cz/zakladni-pravidla-na-uzemi-krnap 
 
Prosimy o takie potraktowanie całego obiektu i wszystkiego, co do niego należy, aby także po państwa wyjeździe inni goście mogli w 
pełni korzystać ze wszystkich udogodnień. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno pozostawiać w budynku dzieci bez opieki osoby 
dorosłej. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
 
Płacąc cenę pobytu, klient/klienci oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem obsługi i zakwaterowania oraz że będą go w 
pełni przestrzegać. 
 
 
 

Wszystkim gościom życzymy przyjemnego pobytu, udanych wakacji 
oraz dużo pięknych wrażeń. 

 
 
 
 
Dane kontaktowe 
Adres najmu:  
Horní Mísečky 437/M16, 51238 Vítkovice, GPS: 50°44'08.4"N, 15°34'10.4"E 

Siedziba spółki:  

PEMON trade s.r.o., Leopolda Prečana 600, 78372 Velký Týnec 

e-mail: info@apartmanhm.cz 

tel.: +420 775 863 382, +420 777 439 854 

 


