
Informacja obowiązkowa 
Regulamin pobytu w HKK „Karpaty”

1.  Rejestracja pobytu w hotelu rozpoczyna się po okazaniu przez Gościa paszportu obywatela i wniesienia 100% opłaty  za cały czas pobytu.
2.  Czas przyjazdu – po 14.00, czas wyjazdu (godzina rozliczeniowa) – do 12.00 czasu miejscowego.
3.  W przypadku przyjazdu do hotelu później od zadeklarowanej daty kwota za niewykorzystaną usługę nie jest  Gościowi zwracana.
4.  Przy zamieszkaniu w hotelu na mniej niż jedną dobę opłata jest za cała dobę, godzinna taryfikacja nie jest przewidziana.
5.  Opłata za pobyt w hotelu pobierana jest wg istniejących cen (taryf) za czas pobytu, za cały zadeklarowany termin. Przy częściowej opłacie termin pobytu 
 skraca się według ilości opłaconych dni.
6.  Koszt pobytu obejmuje usługi noclegowe, 3 posiłki dziennie (bufet), konsultacje lekarzy, zabiegi i procedury diagnostyczne, wizytę na basenie i siłowni 
 zgodnie z ustalonym harmonogramem. Bezpłatny dostęp do siłowni i basenu.
8.  Za pobyt dzieci do 5 lat z rodzicami bez dodatkowego miejsca do spania opłaty nie pobiera się. Pobyt dzieci w wieku  5-10 lat opłaca się w takim trybie: 
 zamieszkanie (*na miejscu dodatkowym) – bezpłatnie, wyżywienie – 50% od pełnej  ceny, leczenie – wg potrzeby, w pełnej cenie. Pobyt dzieci w wieku 
 10-16 lat opłaca się w takim trybie: zamieszkanie –  w tym na miejscu  dodatkowym – w pełnej cenie, wyżywienie – w pełnej cenie, leczenie – wg  
 potrzeby, w pełnej cenie. Konsultacje lekarzy HKK „Karpaty” dla dzieci w wieku 5-16 lat płatne są pełną ceną.
9.  Wyżywienie jest zabezpieczone w takich godzinach: śniadanie 8.00-10.00, obiad 13.00-15.00, kolacja 18.00-20.00.
10.  Zawczesny przyjazd 00.00-14.00 i późny wyjazd do 00.00 płaci się dodatkowo 50% od ceny pobytu jednej osoby.
11.  Wyjątkowo po poprzednim uzgodnieniu i przy możliwości istnienia miejsc wolnych Gość może przedłużyć swój pobyt w Hotelu.
12.  Przy wyjeździe wcześniej przed wyznaczonym terminem należy poinformować administrację hotelu na 24 godz. w celu przygotowania niezbędnych  
 dokumentów.
13.  Zwrot kosztów w przypadku przedterminowego wyjazdu więcej niż na 2 (dwie) doby przeprowadza się z wyjątkiem  2 (dwóch) dni pobytu. Należności 
 nie zwraca się w przypadku przedterminowego wyjazdu za 1-2 doby, a także wyjazdu w dni wolne od pracy i świąteczne.
14.  Zwrot kosztów za niewykorzystane procedury przeprowadza się tylko w przypadku wczesnego zawiadomienia recepcji o skasowaniu procedur.
15.  W przypadku utraty czy zniszczenia powierzonych rzeczy (mienia) HKK „Karpaty” (tj. karta elektroniczna do otwarcia drzwi do pokoju (50 UAH), karta do 
 wydania ręczników w SPA-centrum (30 UAH), ręcznik do procedur SPA (250 UAH) i bransoletka elektroniczna dla wejścia do SPA-centrum (300 UAH))  
 Gość ponosi odpowiedzialność materialną wg wyznaczonego cennika.
16.  W interesach własnego bezpieczeństwa prosimy nie zapraszać do pokoju osób nieznajomych. Goście Państwa, nie zameldowane w Hotelu, po 23.00 są 
 zobowiązane zarejestrować się i opłacić swój pobyt albo opuścić Hotel.
17.  Prosimy o poszanowanie i nie zagubienie hotelowego mienia. W tym celu jak też za korzystanie z mini-barku pobierana jest kaucja wyznaczona przez  
 administrację Hotelu. Przy rozliczeniu ostatecznym w dniu wyjazdu niewykorzystane kaucje zwracamy.
18.  Rzeczy wartościowe prosimy przechowywać w sejfie, znajdującym się w pokoju.
19.  Prosimy kulturalnie i z szacunkiem zachowywać się w stosunku do innych gości, nie hałasujemy i nie zachowujemy się głośno po 23.00.
20.  Hotel odpowiada za utratę pieniędzy, innych wartościowych przedmiotów (papierów wartościowych, klejnotów) jedynie pod warunkiem, że zostały one 

oddzielnie przekazane hotelowi do przechowywania. W przypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy konsument jest zobowiązany niezwłocznie 
poinformować o tym hotel. Jeżeli przed upływem okresu zamieszkania konsument nie przedstawił swoich wymagań hotelowi, uważa się, że jego rzeczy 
nie zostały utracone lub uszkodzone. W przypadku zapomnianej rzeczy hotel natychmiast powiadamia właściciela rzeczy (pod warunkiem, że właściciel 
jest znany). Zapomniane rzeczy są przechowywane w hotelu przez sześć miesięcy, a następnie niszczone o czym składa się akt o ustanowionej formie lub 
są zaliczane na rzecz hotelu. Konsument jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu, wewnętrznych zasad pobytu w hotelu oraz zasad 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeśli użytkownik narusza wewnętrzne zasady zakwaterowania, co prowadzi do uszkodzenia materialnego i tworzy 
niedogodności dla innych klientów w hotelu, hotel ma prawo do odmowy w zakwaterowaniu, dokonać eksmisji bez ponownego rozliczenia w 
przyszłości.

21.  Palenie jest zabronione w pomieszczeniach Ltd. „HKK ”Karpaty„ zgodnie z Ustawą Ukrainy „W sprawie środków w celu zapobiegania i ograniczania  
 używania tytoniu i jego szkodliwego wpływu na zdrowie publiczne.” Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, grzywna jest spłacana w  
 wysokości: za pierwsze naruszenie od 51 UAH. do 170 UAH, a za drugie - od 170 UAH do 340 UAH.
22.  Przy wykryciu braku w wyposażeniu pokoju (np. ręczniki) prosimy o zawiadomienie recepcji w dniu przyjazdu.  Administracja HKK „Karpaty” zastrzega  
 sobie prawo do rekompensaty za utracony przez Państwo ręcznik, wykorzystując zadatek, wpłacony w dniu przyjazdu.
23.  Don`t smoking! Zabrania się palenia tytoniu w pokojach Hotelu i na balkonach.
24.  Gość zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją przeciwpożarową i przestrzegać ją. Znajdują się one w każdym pokoju Hotelu.
25.  HKK „Karpaty” Ltd. jest odpowiedzialny tylko za samochody, znajdujące się na terytorium parkingu płatnego HKK „Karpaty”.
26.  Pozostawiając pokój trzeba wyłączyć wodę, światło, telewizor, zamknąć okna.
27.  Trzymanie zwierząt w Hotelu jest surowo zabronione.
28.  W dzień wyjazdu prosimy o zgłoszenie recepcji Hotelu (tel. 62-133) w celu zorganizowania Państwa wyjazdu.

 

Dostosowanie się do warunków pobytu i porad lekarskich będzie gwarancją dobrego samopoczucia Państwa, skutecznego leczenia i przyjemnego wypoczynku. 

Z wyrazami szacunku, administracja HKK „Karpaty”.
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