REGULAMIN HOTELIKU SZKOLNEGO
Szanowni Państwo!
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie oraz
wszyscy pracownicy Hoteliku Szkolnego będą Państwu bardzo wdzięczna za
współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu
spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Rozpoczęcie pobytu
w hoteliku jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 2200 do 600 dnia następnego.
2. W godzinach ciszy nocnej nie wolno zakłócać spokoju innym Gościom.
3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
powstałe z Jego winy lub odwiedzających Go osób.
4. Zabrania się używanie

w pokojach i innych pomieszczeniach urządzeń elektrycznych,

nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
5. Wychodząc z pokoju Gość zamyka drzwi na klucz, a klucz pozostawić w Recepcji.
6. W przypadku zgubienia klucza do pokoju, należy powiadomić o tym pracownika hoteliku
i ponieść koszty dorobienie klucza.
7. Osoby niezarejestrowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 800 do 2100.
8. Na terenie hoteliku, w tym - w pokojach hotelowych i na korytarzach, obowiązuje całkowity
zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu.
9. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych skutkuje pokrycie kosztów
dearomatyzacji pokoju i uruchomieniem czujek przeciwpożarowych.
10. Nie wolno przechowywania w pokojach i innych pomieszczeniach substancji łatwopalnych takich
jak: benzyna, spirytus, odczynniki chemiczne, itp., substancji wybuchowych oraz używania
otwartego ognia, a także osłaniania żarówek np. papierem lub innymi materiałami łatwopalnymi.
11. Nie należy dokonywać zmian w wyposażeniu pokoju i pomieszczeniach ogólnego użytku, siadać
na parapetach i wychylać się przez okna.
12. Można korzystać z lodówki i czajnika, które znajdują się na III piętrze, w pomieszczeniu przy sali
konferencyjnej. Pomieszczenie należy zostawić w należytej czystości.
13. Pieniądze oraz wartościowe przedmioty Gość przechowuje na własną odpowiedzialność.
14. Hotelik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione w pokojach, łazienkach
i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych.
15. Należy utrzymać czystość i porządek we własnym pokoju i miejscach ogólnego użytku.

Życzymy miłego pobytu !!!

