
Regulamin apartamentu Tatrachata w Kościelisku 
ul. Rysulówka 112/1

Właściciel  apartamentu  Tatrachata  w  Kościelisku,  będzie  wdzięczny  za  współpracę  w  przestrzeganiu 
niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych 
Gości. Przypominam, że przebywając w apartamencie, jak również na terenie posesji, akceptują Państwo 
przestrzeganie niniejszego regulaminu:

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie  14:00 w dniu przyjazdu,  a  kończy do godziny 11:00 
w dniu wyjazdu, chyba że wcześniej inaczej uzgodniono z właścicielem apartamentu.

2. W dniu przyjazdu do apartamentu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pobyt lub 
okazania bankowego dowodu wpłaty.

3. Usługa  wynajmu  apartamentu  świadczona  jest  zgodnie  ze  standardem  i  opisem  na  stronie 
internetowej:  www.tatrachata.pl
W przypadku  zastrzeżeń  co  do  jakości  usług  i  zauważonych  usterek  proszę  o  niezwłoczne  ich 
zgłoszenie właścicielowi apartamentu. 

4. Gość  apartamentu  ponosi  odpowiedzialność  materialną,  za  wszelkiego  rodzaju  uszkodzenia  lub 
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i  urządzeń technicznych w apartamencie, powstałe z jego 
winy lub z winy odwiedzających go osób.

5. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić czy drzwi są zamknięte na klucz.ść powinien sprawdzić czy drzwi są zamknięte na klucz.
6. Właściciel  apartamentu  Tatrachata  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  utratę  pieniędzy  i  innych 

wartościowych rzeczy przez Gościa podczas pobytu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

7.7. Utrata lub zniszczenie klucza przez Gościa to koszt 50 zł, utrata lub zniszczenie pilota do bramyUtrata lub zniszczenie klucza przez Gościa to koszt 50 zł, utrata lub zniszczenie pilota do bramy  
wjazdowej to koszt 150 zł.wjazdowej to koszt 150 zł.

8.8. Gość  apartamentu  nie  może  przekazywać  czy  odstępować  go  osobom trzecim,  nawet  jeśli  nieGość  apartamentu  nie  może  przekazywać  czy  odstępować  go  osobom trzecim,  nawet  jeśli  nie  
upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

9.9. Osoby postronne mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.Osoby postronne mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
10.10. W  apartamencie  i  na  terenie  posesji  obowiązuje  zachowanie  ciszy  nocnej  od  godziny  22:00W  apartamencie  i  na  terenie  posesji  obowiązuje  zachowanie  ciszy  nocnej  od  godziny  22:00  

do godziny 7:00.do godziny 7:00.
11.11. Właściciel apartamentu może w trybie natychmiastowym odmówić usługi osobom, które narusząWłaściciel apartamentu może w trybie natychmiastowym odmówić usługi osobom, które naruszą  

powyższą zasadę.powyższą zasadę.
12. Zachowanie GoZachowanie Gości apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Właściciel 

apartamentu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza    tę zasadę.
13. Goście zobowiązani są do zamykania drzwi wejściowych do budynku i do apartamentu na klucz, 

a bramy wjazdowej na teren posesji pilotem.
14. Goście proszeni są o zachowanie porządku i czystości w częściach wspólnych oraz w apartamencie, 

a  także  o  wynoszenie  śmieci  z  apartamentu  do  pojemników  znajdujących  się  przy  bramie 
wjazdowej.

15. W apartamencie jak i  na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i fajki. 
Palenie jest dozwolone tylko na zewnątrz budynku w miejscach do tego wydzielonych.

16. W  apartamencie  obowiązuje  zakaz  wnoszenia  i  przechowywania  sanek,  nart  i  desek 
snowboardowych.

17. Podczas silnego wiatru (halny) obowiązuje zakaz używania kominka. 
18. Ze  względu  na  wymagania  ochrony  przeciwpożarowej  w  apartamencie  nie  wolno  używać 

przedmiotów  niebędących  wyposażeniem  apartamentu:  grzałek  elektrycznych,  grzejników, 
palników gazowych.

19. Bardzo proszę o dbadnie o wynajęty apartament i jego wyposażenie, o wyłączanie zbędnego 
oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody. 

Telefon do kontaktu: 794 439 538 lub 798 998 889.

Właściciel apartamentu Tatrachata
Andrzej Chwaja

http://www.tatrachata.pl/

