
Regulamin – dotyczy wynajmu Apartamentu Na Starym Dworcu w 
Goczałkowicach-Zdroju
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin okresla warunki pobytu i zasady, na których mozna 
dokonac rezerwacji i wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku Starego Dworca w 
Goczałkowicach-Zdroju.
2. Umowa pomiedzy klientem a włascicielem obiektu zostaje zawarta w momencie
dokonania rezerwacji telefonicznie lub przez internet.
3. Własciciel ma obowiazek zapewnic profesjonalna i uprzejma obsługe, warunki 
do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gosciu 
oraz sprawnosc urzadzen technicznych.
Rezerwacja Apartamentu jest równoznaczna z zaakceptowaniem tego regulaminu 
przez Goscia.
II. Rezerwacja
1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt telefonicznie. Na 
adres e-mail lub sms klienta zostanie wysłana wstepna odpowiedź lub rezerwacja 
wybranego terminu, która jest utrzymywana przez 3 dni robocze – w tym czasie 
powinna wpłynac na konto własciciela Apartamentu wyliczona zaliczka w 
wysokosci minimum 40% ogólnej wartosci rezerwacji.
2. Wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji. W celu przyspieszenia 
rezerwacji prosimy o przysłanie e-mailowego potwierdzenie wpłaty, zanim zostanie
ona zaksiegowana w banku.
3. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie 
rezerwacja wstepna ulega automatycznemu anulowaniu.
4. Po otrzymaniu zaliczki badź całej kwoty za rezerwacje, klient otrzyma e-mail lub 
sms z potwierdzeniem wpłaty.
5. O ile nie została opłacona cała naleznosc za pobyt a tylko zaliczka, pozostała 
kwote naleznosci nalezy uiscic niezwłocznie w dniu przyjazdu (przy zameldowania)
u osoby przekazujacej klucze do pokoju. Honorujemy płatnosci karta.
III. Warunki umowy najmu
1. Najmujacy apartament Gosc przy zameldowaniu zobowiazany jest do okazania 
dokumentu ze zdjeciem potwierdzajacym jego tozsamosc. W przypadku odmowy 
okazania dokumentu w sposób umozliwiajacy zameldowanie Najemca ma 
obowiazek odmówic wydania kluczy do apartamentu.
2. W karcie meldunkowej Gosc osobiscie wpisuje swoje imie i nazwisko oraz 
składa podpis.
3. Na zyczenie Goscia Wynajmujacy ma obowiazek pozostałe dane meldunkowe 
wpisac samodzielnie z dowodu tozsamosci.
4. Umowa zawarta pomiedzy włascicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i 
wyłacznie wynajem Apartamentu. W cene wynajmu sa wliczone opłaty za media 
(prad, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym) oraz sprzatanie koncowe.
5. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastapic w godzinach ustalonych 
telefonicznie lub mailem z osoba odpowiedzialna za rezerwacje.
6. Gosc otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, klucz do budynku, które 
powinien zwrócic w chwili zakonczenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje 
obowiazek zapłaty za wymiane zamków w drzwiach.



7. Apartament wynajmowany jest na doby.
8. Doba rozpoczyna sie od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i konczy sie o godzinie 
12:00 w dniu wyjazdu.
9. W przypadku braku mozliwosci dotarcia na umówiona wczesniej godzine klient 
zobowiazany jest
do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za 
rezerwacje.
10. Zameldowanie odbywa sie do godziny 22:00.
11. Klient zobowiazany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu, 
jesli z przyczyn niezaleznych od własciciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie 
opóźnieniu lub skróceniu (trudnosci komunikacyjne, powody osobiste itp)
12. Klient ma obowiazek niezwłocznie zawiadomic osobe odpowiedzialna za 
rezerwacje o wszelkich zdarzeniach, które moga narazic własciciela lokalu na 
szkode.
13. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzine 12:00 w 
dniu wymeldowania jest traktowane jako przedłuzenie pobytu. W przypadku, gdy 
Gosc opusci pokój po godzinie 12:00 – zostaje automatycznie naliczona opłata za 
kolejna dobe wynajmu pokoju według cen pełnych.
Jednoczesnie Gosc ponosi koszty poszukiwania i zakwaterowania dla osób które 
miały rezerwacje na ten apartament w tym samym czasie i beda musiały szukac 
lokalu zastepczego.
14. Klient moze korzystac z Apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie 
moze go oddac w dalszy podnajem, nawet gdy nie upłyneła doba za która uiscił 
opłate.
15. Wynajmujacy nie wyraza zgody na organizacje przez Gosci jakichkolwiek 
przyjec, imprez okolicznosciowych, spotkan wiekszej ilosci osób niz zameldowana 
i nocujaca ilosc osób w Apartamencie.
16. Osoby odwiedzajace, niezameldowane moga przebywac w pokoju od godziny 
7:00 do godziny 22:00.
17. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie Goscia po godzinie 
22:00 jest równoznaczne z wyrazeniem zgody przez najmujacego pokój Goscia na 
odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie kazdej osoby
nastapi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika.
18. Przez cały czas pobytu w budynku i apartamencie dzieci ponizej 13 lat musza 
znajdowac sie pod stała opieka i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci,
w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadaja opiekunowie prawni 
dzieci.
19. Gosc odpowiada za wszelkie szkody, jakie ewentualnie wyrzadzi w 
wyposazeniu Apartamentu i w samym budynku. Gosc zobowiazuje sie 
niezwłocznie powiadomic osobe odpowiedzialna za rezerwacje lub osobe 
odpowiedzialna za klucze o wszelkich szkodach i zobowiazuje sie do ich pokrycia 
najpóźniej w dniu wyjazdu. Gosc ponosi pełna odpowiedzialnosc materialna i 
prawna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, trwałe zabrudzenia, zniszczenia lub 
zaginiecia przedmiotów wyposazenia i urzadzen apartamentu powstałe z winy 
jego, podlegajacych jego opiece lub odwiedzajacych go osób.
20. Wszelkie ewentualne usterki w pokojach prosimy zgłaszac w dniu przyjazdu. 
Nie zgłoszenie usterek i zniszczen oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i 



uszkodzenia przedmiotów stanowiacych własnosc tut. obiektu nalezy zgłaszac u 
własciciela, który okresli wysokosc odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po 
opuszczeniu pokoju (po wczesniejszej konsultacji z Goscmi) zostana oni obciazeni 
kosztami napraw.
21. Własciciel obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub 
pozostawione w innym miejscu.
22. Własciciel wyznacza miejsce postoju srodka transportu Goscia, lecz nie 
odpowiada za szkody wyrzadzone przez osoby trzecie lub utrate pojazdu. Parking 
jest bezpłatny i niestrzezony.
23. Gosc korzystajacy z usług akceptuje i zobowiazuje sie do przestrzegania 
postanowien niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów 
przeciwpozarowych oraz w sytuacjach wyjatkowych stosowac sie do prósb 
własciciela.
24. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody bedace wynikiem 
nieprzestrzegania przez Gosci zawartych w regulaminie zasad.
25. Apartament swiadczy usługi zgodnie ze swoja kategoria i standardem (kwatera
prywatna). 26.Własciciel nie odpowiada za niezalezne od niego awarie i ich skutki 
jak równiez nie bierze
odpowiedzialnosci za zachowanie ciszy w budynku np. prace remontowe, 
zachowanie innych mieszkanców itp.
27. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe zabronione jest uzywanie w 
pokojach Apartamentu i innych pomieszczeniach grzałek, zelazek i innych 
urzadzen elektrycznych, nie stanowiacych wyposazenia tych pomieszczen, jak 
równiez uzywanie ognia otwartego w postaci np. grilla.
Powyzsze nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urzadzen RTV oraz komputerowych.
28. Na terenie budynku, w tym – pokojach i na balkonach, zgodnie z ustawa z dnia
8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nastepstwami 
uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Panstwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiazuje całkowity zakaz palenia 
papierosów i wyrobów tytoniowych.
29. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokojach jest 
równoznaczne z wyrazeniem przez najmujacego pokój goscia zgody na pokrycie 
kosztów dearomatyzacji apartamentu w wysokosci 1.500,00 złotych.
30. W budynku obowiazuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 
7:00 dnia nastepnego.
31. W godzinach ciszy nocnej Goscie i osoby korzystajace z usług obiektu maja 
obowiazek takiego zachowania, by w zaden sposób nie zakłócało ono spokoju 
mieszkanców i pobytu innych osób.
32. Przedmioty osobistego uzytku pozostawione w Apartamencie przez 
wyjezdzajacego Goscia beda odesłane na jego koszt, na adres przez niego 
wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Apartament przechowa 
te przedmioty przez 3 miesiace, a nastepnie przekaze je na cele charytatywne lub 
do uzytku publicznego.
33. W przypadku naruszenia postanowien niniejszego regulaminu, Wynajmujacy 
moze odmówic dalszego swiadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka 
zobowiazana jest do niezwłocznego zastosowania sie do zadan osób 
interweniujacych , uregulowania naleznosci za dotychczasowe swiadczenia oraz 



do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia 
terenu obiektu.
34. Wynajmujacy moze odmówic przyjecia Goscia, który podczas poprzedniego 
pobytu razaco naruszył regulamin, wyrzadzajac szkode w mieniu Apartamentu lub 
Gosci, albo szkode na osobie Gosci, włascicieli lub innych osób przebywajacych w
obiekcie, albo tez w inny sposób zakłócił spokój w budynku.
IV. Obowiazki klienta
1. Liczba osób majacych zamieszkac w pokoju jest ograniczona do podanej w 
potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiazany jest do poinformowania telefonicznie
lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jesli liczba ta przekroczy liczbe 
podana na potwierdzeniu rezerwacji klient ma obowiazek (jesli istnieje mozliwosc 
w pokoju) dopłacic za osoby niezgłoszone wg cennika. W innym przypadku osoba 
odpowiedzialna za rezerwacje moze odmówic wydania kluczy do pokoju.
2. Klient zobowiazany jest o zachowanie zasad dobrego sasiedztwa i 
utrzymywanie pokoju w stanie zastanym.
3. Codzienne biezace sprzatanie pokoju odbywa sie samodzielnie przez goscia.
4. Kazdorazowo opuszczajac Apartament Gosc powinien wyłaczyc wszystkie 
urzadzenia elektryczne oraz zamknac drzwi i okna.
5. Po upływie wynajmu Gosc zobowiazany jest do zwrotu kluczy włascicielowi lub 
wskazanej przez Własciciela osobie.
6. W przypadku zastrzezen dotyczacych jakosci usług, Gosc jest proszony o 
bezzwłoczne zgłoszenie ich u Własciciela, co umozliwi reakcje poprawienia usługi 
zgodnie ze standardem.
V. Zmiany w rezerwacji
1. Jesli nowy termin przypada w drozszym sezonie wymagana jest dopłata róznicy 
w cenie.
2. Przedłuzanie pobytu – termin pobytu w danym pokoju mozna przedłuzyc o ile 
jest wolny, nalezy powiadomic o tym fakcie e-mailem badź telefonicznie.
3. W przypadku odwołania rezerwacji:
a) na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczecia pobytu zaliczka ulega 
zwrotowi w całosci,
b) na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczecia pobytu zaliczka ulega 
zwrotowi z potraceniem 40% tytułem kary gwarancyjnej pokrywajacej poniesiony 
przez Włascicieli nakład pracy oraz szkode zwiazana z koniecznoscia 
poszukiwania nowego najemcy po obnizonej cenie w ramach oferty last minute,
c) na mniej niz 7 dni przed terminem rozpoczecia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z
potraceniem 80% tytułem kary gwarancyjnej pokrywajacej poniesiony przez 
Włascicieli nakład pracy oraz szkode zwiazana z koniecznoscia poszukiwania 
nowego najemcy po obnizonej cenie w ramach oferty last minute.
4. W kazdej chwili klient moze przeniesc na inna osobe wszystkie przysługujace 
mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jezeli jednoczesnie osoba ta przejmuje 
wszystkie wynikajace z tej rezerwacji obowiazki. W tej sytuacji nalezy niezwłocznie 
powiadomic własciciela o zmianie rezerwujacego podajac dane personalne osoby,
która przejmuje prawa i obowiazki wynikajace z umowy.
5. Najmujacy Apartament Gosc nie moze przekazywac Apartamentu ani jego 
czesci innym osobom, nawet gdy nie upłyneła doba za która uiscił opłate.



VI. Zwierzeta
Nie przewidujemy pobytu zwierzat.
VII. Wystapienie sił wyzszych
W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia okolicznosci, których 
skutków nie mozna natychmiast zlikwidowac zwyczajowymi srodkami, własciciel 
rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastepczego podobnego
do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Własciciel ma prawo, w przypadku 
wystapienia zjawisk majacych charakter siły wyzszej anulowac umowe. Dotyczy to 
równiez przypadków, w których bezpieczenstwo osobiste klienta lub jego majatku,
z powodów niezaleznych od własciciela, nie bedzie mogło byc zagwarantowane. 
Kwoty wpłacone przez klienta podlegaja natychmiastowemu zwrotowi z 
potraceniem kwot naleznych za usługi juz wyswiadczone.
VIII. Prawo własciwe
Prawem własciwym dla sporów pomiedzy włascicielem a klientem jest prawo 
polskie. Spory rozstrzygane beda przez sad własciwy dla siedziby własciciela.


