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REGULAMIN
APARIAMENTÓW MIKOŁAJSKA 5 W KRAKOWIE

1. Doba noclegowa trTa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny

w dniu wyjazdu.

Ż.Ciszano§naobowiązujeodgodziny22.00dogodziny7.00.

również ognia otwańęo w po§taci np, gńlla,

16.Na terenie całego obie}itu obowiązuje bezwzgĘdny zal<az Ęul_Tr"
złamanie T.ak'lz,awiąże się z konsełrwencjami finansowymi, §ly*i

3. Recepcja czynn8 jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00_ 18,00,

4. w przypadku braku możliwości dotarcia do apańamentów w godzinach

otwarcia recepcji tj.od 9.00 do 18.00o istnieje możliwość odbioru kluczy w

calodobowei ,ńp.ii w one,World Hostel na ulicy Westerplatte 8/2_3 lub

indywidulanego ńórcnia odbioru kluczy po wcześniejszej konsultacji z

recepcją.

5. prry zameldowaniu pobierany jest od Gości depozyt za klucz w wysokości

50pLN i zwracany ń"ry *y..idowaniu, po zwróceniu w pełni wańościowego

klucza do apańamentu.
6. Płatność za pobyt jest pobierana przy check _in Gości, Gwarancją rezelwacji

jest zaliczka , która jest bezzwrotna,
7. Termin bez kosztow-ej anulacji rezerwacji jest na 48 godzin przed planowanym

rozpoczęciem rezerwacji w Apańamenatch Mikolajska 5.

8. w przypadku zgubienia klucza lub jego uszkodzenia, Gość zobowiązany jest do

porłryii" koszń aviązanych z wyrońienilm3owego_klucza, w5mianą lub

naprawą zamka wg cennika frrmy,snRlvl§ zAMKów 13_tka.

g. Gośó odpowiad t ?Ąw§uelkie szkody, które wyrządń w wypo§ażeniu

apartamentów i samym lokatu. cose zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić

recepcję o wystąpieniu szkody i pokrycia kośztów najpóźnĘ w dniu wyjazdu,

10.Gośó nie może przekazywać apańamentu osobom trzecim bez zgody recepcji,

nawet jeśli nie upłynął ok .r, ia który uiścił należną za pobyt opłatę,

11. Liczba osób mających zamieszkać w apańamencie jest ogranicz:na do podanej

ilości osób w poiwi"ro"eniu rezerwacji. O wszelkich zmianach dotYczącYch

rezerwacji cose zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania

recepcji.
l2.osobyniezameldowaneniemogąprzebywaćwapańamentach'
13.klient zobowiązany jest do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa

i utrzymywania apartamentu w stanie zastanym,

14.RecepcjaApańamentów Mikołajska 5 może odmówić prryjęcia Klienta, który

podczas popnedniego pobyto,"ą.o naruszyl r_egulamin apartamentów

wylządzając szkodę w mieniu "prń"-untói 
lub Gośói, albo szkodę na osobie

Gości,pracownikówlubinnychosóbprzebywającychwApańlmentach
Mikoiajska 5, albo teżw inny sposób iakłóci|spokojny pobyt Gości lub

funkcjónowanie Apartamentów Mikolajska 5,

ll.zewzględu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie

w apańamentach unądzeń elextryczn}ch niestanowiących wyposażenia jak
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zostanie naĘchmiast obcĘony przezrecepcję apartamentów.

l7.W Apartementach Mikołaiska 5 nie przewiduiemy pobytu awierząL

18.w przypadku wyĘpienia niemożliwych do pnewidzenia okoliczności, których
skntków nie możne netychmiest dikryidon,eć zuyczejowymi środkemi,
włrściciet rczenwnic §obi€ plllwo do zaproponowtnio klientowi obiektu
a§tępcuego pdobnęo do offitu pierwotnie nBzenwowancgo.
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