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W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w Hotelu*** 
Nowa
Holandia
prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu:

Przedmiot regulaminu
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na
terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez
podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę
zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość
potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu*** 
Nowa
Holandia
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej i w każdym pokoju
hotelowym.

Doba hotelowa
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej.
Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania
wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających
obowiązującego regulaminu.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w
przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

Rezerwacja i meldunek
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu
tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął
okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od
godziny 7:00 do godziny 22:00.
4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym
lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach
przebywających w Hotelu.
5. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub zapłaty za cały

pobyt przy zameldowaniu.
6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie
zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

Usługi
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne
ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych
usług.
3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom: warunki do pełnego i nieskrępowanego
wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy
informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług
świadczonych w Hotelu, sprzątanie pokoju.
4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, opłata za
pobyt
w danym dniu nie jest zwracana.
5. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania
informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie,
przechowywanie w sejfie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa
w hotelu, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.

Odpowiedzialność Gości
1. 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.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z
jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia
karty kredytowej Gościa
za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia
usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego
zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe
świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

Odpowiedzialność Hotelu
1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez

osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego Art.
846-849.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego
przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających
bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w
depozycie.

Zwrot rzeczy pozostawionych w hotelu
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez
wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy,
Hotel przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego
okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.

Cisza nocna
W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano, nie dotyczy w
dniu imprezy okolicznościowej w sali bankietowej Hotelu.

Postanowienia dodatkowe
1. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Za złamanie zakazu palenia
papierosów
i wyrobów tytoniowych jest kara w wysokości 500pln.
2. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 20pln.
3. Małe zwierzątka są mile widziane w hotelu, obowiązuje dodatkowa opłata 40pln za
dobę.
4. Room service jest dostępny całą dobę za dodatkową opłatą 50pln każdorazowo.
5. Ze względu na bezpieczeństwo, przestrzenie ogólnodostępne na zewnątrz i wewnątrz
hotelu, takie jak korytarze, hall główny, restauracja, parking objęte są całodobowym
monitoringiem.
6. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i
amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Hotelu*** Nowa
Holandia REA GROUP Sp. z o.o. Sp. K. Nowe Pole 1B, 82-310 Elbląg NIP 5782923134,
REGON 280093510.
Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług
hotelarskich,
a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. Dane osobowe
zebrane
na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w
przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej
odwołania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych
przetwarzanych przez hotel. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych
osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu.

