
 
 
 

REGULAMIN HOSTELU ADABET24 
 
 

§ 1 Przedmiot Regulaminu 
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na          

terenie Hostelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie             
karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej            
należności za pobyt w Hostelu. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i              
akceptuje warunki Regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu. 

 
§ 2 Doba hostelowa 

 
1. Przedłużenie doby hostelowej jest uzależnione od dostępności i jest możliwe wyłącznie po            

uprzednim potwierdzeniu takiego życzenia w Recepcji. 

2. Pokoje prywatne lub łóżka w pokojach wieloosobowych wynajmowane są na doby hostelowe.  
Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 13.00 i kończy o godz. 11.00 następnego dnia.  

3. Niewymeldowanie się do godziny 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę, jednocześnie            
nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu. 

4. W przypadku, gdy pokój prywatny lub łóżko nie zostaną zwolnione do godziny 12.00 a pokój ten                
lub łóżko jest zarezerwowane, obsługa Hostelu jest uprawniona do wejścia do zajmowanego            
pomieszczenia, spakowania pozostawionych przedmiotów i umieszczenia ich na terenie Hostelu w           
przechowalni. Przedmioty pozostawione w Hostelu będą odsyłane na wskazany adres i koszt Gościa.  
W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez okres 30 dni  
a następnie niszczone.  

5. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hostelu w przypadku nie              
dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt oraz braku możliwości udostępnienia           
pokoju z innych przyczyn. 

6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hostelowej, Hostel nie zwraca              
opłaty za daną dobę hostelową. 

 
§ 3 Recepcja 

1. Recepcja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. natomiast w sobotę                
w godzinach 8.00-13.00 i tylko w tych godzinach możliwa jest rejestracja Gości po wcześniejszym              
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uzgodnieniu telefonicznym przyjazdu Gościa. Gość obowiązany jest przy zameldowaniu podać          
dane, okazując dokument tożsamości opatrzony zdjęciem. 

 

  
§ 4 Rezerwacja i odpowiedzialność Gości 

 
1. W przypadku nieterminowej płatności Hostel wystosuje do Gościa Hostelu przedsądowe wezwanie           

do dobrowolnej zapłaty zadłużenia listem poleconym na adres wskazany przy zameldowaniu. 

2. W przypadku nie odwołania rezerwacji pokoju lub w przypadku niedotarcia Gościa w            
zaplanowanym terminie do Hostelu zastosowanie mają opłaty określone w warunkach oferty, w            
ramach której miał się odbyć pobyt. 

3. W przypadku nieterminowej płatności Hostel naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie licząc            
od dnia następującego po terminie płatności do dnia zapłaty co Gość Hostelu niniejszym akceptuje. 

4. Gość ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu jak i jego wyposażeniem. Przejęcie              
lokalu przez Gościa Hostelu oznacza jego akceptacje oraz to, że nie wnosi on zastrzeżeń co do jego                 
stanu. 

5. Korzystanie z usług Hostelu odbywać się winno z poszanowaniem dobrych obyczajów i ogólnie             
przyjętych norm społecznych. 

6. Korzystanie z wyposażenia Hostelu winno być zgodne z jego przeznaczeniem. Każdorazowo Gość            
opuszczając pokój ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło,          
zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. 

7. W pokojach wieloosobowych typ „Standard” wynajmowane są pojedyncze łóżka, przeznaczone dla           
jednej osoby. Pokoje wynajmowane są Gościom obojga płci. 

8. Pokoje „Standard „ wyposażone są : łóżko ,szafa, stół, krzesło, telewizor, w-fi. Hostel nie zapewnia               
ręczników ani podstawowych środków higieny. W pokojach nie ma czajnika ani naczyń . 

9. Pokoje „Deluxe” wyposażone są: w łóżko, szafę, stół , krzesła, telewizor, w-fi, aneks kuchenny z               

płytą indukcyjną i pochłaniaczem, łazienkę, ręczniki, środki higieny osobistej, czajnik          

bezprzewodowy, mikrofalówkę, lodówkę, zestaw naczyń, wodę, herbatę, kawę. 

10. Gość Hostelu ma możliwość  wypożyczenia naczyń kuchennych  za kaucją w recepcji Hostelu. 

11. Gość Hostelu pokoju typu „Standard„ ma możliwość korzystania z części wspólnych obiektu tj.             
kuchni i łazienki.  

12. Należność za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu,              
należność za całość pobytu nie ulega zmianie. Nie ma możliwości przekazania miejsca w pokoju lub               
pokoju na rzecz innej osoby, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należna opłatę za pobyt. 
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13. W przypadku potrzeby zameldowania Gościa na pobyt czasowy, wszelkie koszty tej czynności            

pokrywa Gość.  

14. Gość hostelu otrzymuje jeden klucz, od pokoju oraz jeden klucz od drzwi wejściowych. Opłata za               
zgubienie klucza wynosi 20 złotych. 

15. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy, pieniędzy, papierów           
wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych w          
pokojach oraz za uszkodzenie lub utratę pojazdu pozostawionego na parkingu. 

16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia          
przedmiotów wyposażenia lub urządzeń powstałe z jego winy lub spowodowane działaniem osób,  
za które odpowiada. Odpowiedzialność ta obejmuje szkody powstałe w trakcie pobytu Gościa jak i              
te ujawnione po jego wyjeździe. 

17. W przypadku zauważenia szkody w mieniu w pokoju lub na terenie obiektu Gość powinien              
powiadomić niezwłocznie recepcję Hostelu o powstaniu szkody w pokoju lub na terenie obiektu ,             
posesji. 

18. W pokojach nie wolno używać urządzeń elektrycznych takich jak: grzałki, kuchenki mikrofalowe,            
grzejniki. Zabrania się używania także urządzeń gazowych.  

19. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Za niezastosowanie się            
do powyższego zakazu istnieje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł. 

20. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym na parkingu            
bezpłatnym,  monitorowanym, zamkniętym. 

21. W pokojach hostelowych zabrania się prowadzenia dodatkowej działalności zarobkowej . 

22. Pokoje posiadają „spis wyposażenia” Gość opuszczający pokój odpowiedzialny jest za wyposażenie           
w przypadku strat zostanie obciążany fakturą za powstałe straty. 

23. Gość Hostelu zobowiązany jest do wynoszenia i segregowania śmieci zgodnie z obowiązującymi            
przepisami, w przeciwnym razie przy wymeldowaniu zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 zł             
za nieprawidłową segregację lub jej nieprzeprowadzenie w ogóle. 

24. Zabrania się wprowadzania do budynku zwierząt.  

25. Goście są obowiązani przestrzegać regulaminu, dbać o porządek w częściach wspólnych obiektu,            
przestrzegać ustalonych godzin ciszy nocnej (22.00-06.00) oraz wizyt gości.  

26. Goście naruszający porządek i zasady regulaminu mogą zostać wezwani do natychmiastowego           
opuszczenia hostelu bez zwrotu opłaty za pobyt.  

 

§ 5 Postanowienia dodatkowe 

1. Osoby nie zameldowane w hostelu mogą przebywać na terenie obiektu jedynie w godzinach od              
10.00 do 20.00.  
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2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. 

3. Hostel zastrzega sobie prawo do rejestrowania osób odwiedzających pokój na podstawie ważnego            
dokumentu tożsamości. 

4. Zabrania się po godz. 22.00 przebywania osób nie zgłoszonych i nie zameldowanych w obiekcie.  

W przypadku nie dostosowania się do obowiązujących zasad zostanie naliczona podwójna opłata za             
nocleg. 

5. Hostel ma prawo podczas nieobecności Gościa wchodzić do wynajmowanego pokoju, w celu            
sprawdzenia porządku. W przypadku nie wyrażenia zgody, Hostel zastrzega sobie prawo wejścia do             
lokalu w szczególnych okolicznościach. W przypadku uzasadnionego podejrzenia Hostelu, że została           
uczyniona szkoda, Gość jest zobowiązany umożliwić wejście do pokoju w celu sprawdzenia sytuacji. 

6. Hostel nie przyjmuje gości pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.  

7. Przestrzenie publiczne Hostelu są objęte monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia          
bezpieczeństwa osób i mienia. Akceptując niniejszy regulamin Gość Hostelu wyraża zgodę na            
przetwarzanie swojego wizerunku w tym celu.  

8. Hostel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu w            
Hostelu rażąco naruszył Regulamin. 

9. Wystawiamy paragony, faktury VAT. 

10. Akceptujemy płatność kartą. 

 

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016              
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie               
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, iż           
administratorem danych osobowych Klientów jest Adabet24 Beata Pawlak, osobą kontaktową jest           
Beata Pawlak, tel 62 583 12 00 email: beatapawlak@adabet24.eu. Dane przetwarzane są na podstawie             
art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia                 
2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w              
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne          
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016r.,) określane RODO, w celu                
związanym z zakwaterowaniem w hostelu, wystawianiem dokumentów księgowych oraz w celach           
marketingowych i promocyjnych. W tym samym celu dane mogą być przekazywane innym podmiotom             
na terenie Unii Europejskiej. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do             
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to           
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności           
zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dotyczących         
realizacji zamówień. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich             
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poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi         
do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. 
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