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§1 Przedmiot regulaminu 
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu 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 Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Fado. 

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.hotelfado.pl 

§2 Doba hotelowa 
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe. 

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. 

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej, najpóźniej jednak do 10:00 w dniu wyjazdu. Hotel 
może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku 
Gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu. 

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za 
dotychczasowy pobyt. 

5. Przedłużenie doby  jest dodatkowo płatne. 

§3 Rezerwacja i meldunek 
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie  

i uzupełnienie karty meldunkowej (wraz z miejscem zamieszkania). 

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 

3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. 

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez 
wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu innych Gości, szkody na osobie innego Gościa, pracowników Hotelu lub innych 
osobach przebywających w Hotelu. 

5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę hotelową. 

6. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty przy zameldowaniu w wysokości należności za cały pobyt. 

7. W Hotelu można dokonać następujących rezerwacji: 

- niegwarantowanej -  nie wymaga pisemnego potwierdzenia ani przesłania detali karty kredytowej, może być dokonana telefonicznie  lub 
e-mailem lub osobiście w recepcji Hotelu. W przypadku niedojazdu do godziny 18:00 rezerwacja niegwarantowana zostanie 
automatycznie anulowana przez Hotel, 
- gwarantowanej, bezzwrotnej (Non Refundable) - wymaga pisemnego potwierdzenia oraz przesłania detali karty kredytowej. Hotel 
pobiera  należność za cały pobyt lub w wysokości 30% wartości rezerwacji - zgodnie z wybraną ofertą - podczas dokonywania rezerwacji, 
bez możliwości zwrotu kosztów w przypadku anulacji, lub skrócenia pobytu, 
- gwarantowanej, zwrotnej - wymaga pisemnego potwierdzenia oraz przesłania detali karty kredytowej. Hotel nie pobiera należność za 
cały pobyt podczas dokonywania rezerwacji. Anulacja bezkosztowa jest możliwa do dwóch dób przed datą przyjazdu do Hotelu.  
W przypadku, gdy rezerwacja zostanie anulowana w późniejszym terminie, Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej 
podanej do zagwarantowania rezerwacji równowartością 1-szej doby pobytu. 

8. Hotel zastrzega sobie prawo do swobody decydowania o dostępności poszczególnych typów rezerwacji, zarówno w odniesieniu do 
poszczególnych typów pokoi i apartamentów, jak i różnych okresów czasowych ich obowiązywania. 

9. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny. 

10. Gość dokonujący rezerwacji na usługi Hotelu, do których Hotel miałby wystawić fakturę na podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
(tj. na firmę), zobowiązany jest zgłosić ten fakt przy rezerwacji podając jednocześnie wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury (w 
tym przynajmniej: nazwę firmy, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej VAT). Brak tych informacji skutkować będzie brakiem 
możliwości wystawienia faktury na firmę za wyświadczone przez Hotel usługi.  

http://www.hotelparadiso.pl/
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§4 Usługi 
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. 

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi 
pracownikom poprawę standardu świadczonych usług. 

3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom: 

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu, 
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu, 
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy 
wyrazi takie życzenie. 
 

4. Na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, 
- budzenie o wyznaczonej godzinie, 
- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 8 
ust. 4 Regulaminu, 
- przechowanie bagażu Gościa, 
- zamawianie taksówki. 
 

5. Na życzenie Gościa Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:  

- monitorowany parking, 
-  room service, 
- skanowanie i drukowanie dokumentów, 
- pranie, 
- wypożyczenie łóżeczka dziecięcego. 
 

6. Pokoje hotelowe posiadają na wyposażeniu lodówki/minibary.   Są one uzupełniane w pokojach na życzenie Gości. Wszystkie 
dostarczone produkty są płatne według zostawionego wraz z nimi cennikiem. 

7. W Hotelu znajduje się Strefa Wellness dostępna dla Gości hotelowych bezpłatnie, w wyznaczonych godzinach. Przed skorzystaniem ze 
strefy Wellness, Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych w regulaminie strefy Wellness. Regulamin ten 
jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także na stronie Hotelu www.hotelfado.pl 

§5 Odpowiedzialność Gości 
1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni 

ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania przez dzieci. 

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń 
technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty 
kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. 

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest 
zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty 
za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu. 

4. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z 
uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi. 

5. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, 
zakręcić krany, zamknąć drzwi i upewnić się, że są zamknięte. 

§6 Bezpieczeństwo pożarowe  
1. Hotel (zarówno w części pokojowej jak i ogólnej) jest wyposażony w system dźwiękowej sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP). 

2. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Złamanie zakazu skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500 zł i 
możliwością odmowy rezerwacji dla Gościa w przyszłości.  

http://www.hotelparadiso.pl/
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3. W pokojach zabrania się stosowania otwartego ognia np. świeczek. 

4. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem Straży Pożarnej i obowiązkiem zapłaty kary pieniężnej w 
wysokości 500 zł. 

5. Hotel rezerwuje sobie prawo do obciążenia karty Gościa za złamanie Regulaminu po jego wyjeździe, jeżeli wcześniej nie zostało to 
zgłoszone. 

6. W przypadku zauważenia pożaru należy o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić Recepcję Hotelu lub innego pracownika Hotelu, a 
następnie ewakuować się zgodnie z oznaczeniami ewakuacyjnymi wskazującymi kierunki wyjść ewakuacyjnych. 

§7 Zasady przebywania zwierząt w hotelu 
1. Przyjazd ze zwierzęciem należy zgłosić podczas dokonywania rezerwacji pobytu. 

2. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie gatunku / rasy zwierzęcia. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia 
zwierząt, których gatunki /rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne. 

3. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie 
przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie), a okazanie tych książeczek do wglądu pracownika Recepcji jest obowiązkowe przy meldowaniu 
do Hotelu. 

4. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji. 

5. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt. 

6. Ze względów sanitarnych zwierzęta nie mogą przebywać w strefie SPA&Wellness, sali zabaw dla dzieci, restauracji oraz barze hotelowym. 

7. Pobyt zwierzęcia w hotelu jest dodatkowo płatny wg obowiązującego cennika oraz wyłącznie po akceptacji regulaminu pobytu zwierzęcia.  

8. Regulamin pobytu zwierzęcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§8 Odpowiedzialność Hotelu 
1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie 

określonym przepisami kodeksu cywilnego. 

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

3. Hotel ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów 
mających wartość naukową lub artystyczną oraz innych wartościowych rzeczy wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na 
przechowanie do depozytu hotelowego. 

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, 
przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie. 

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim 
pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym, czy poza 
terenem Hotelu. 

§9 Zwrot rzeczy pozostawionych 
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez 

Gościa adres na jego koszt. 

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt 
właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą 
przechowywane przez 24 godziny. 

§10 Cisza nocna 
        1.  W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano. 

§11 Reklamacje 
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. 
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2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja. 

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług, nie później  niż przy 
wymeldowaniu. 

 §12 Postanowienia dodatkowe 
1. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania 

tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów 
wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu. 

2. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i 
iluminacyjnych. 

3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  przez 
Hotel Fado z siedzibą w Świdnicy przy ul. Marii Konopnickiej 6-8 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, 
korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
korygowania oraz do prawa do zapomnienia. 

4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej. 

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, bądź okoliczności, 
które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu. 

6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i 
wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. 

7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Hotelu Fado. 

Życzymy miłego pobytu! 
 

Świdnica, 25 listopad  2022 rok 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
Regulamin pobytu zwierzęcia w hotelu. 

Świdnica, dnia ................................. 

 

Imię i nazwisko:................................................ 
Data pobytu:................................................ 

Nr pokoju:................................................ 
 

1. Zwierzęta powinny przebywać w pokojach pod opieką właściciela. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy  
o niezwłoczne poinformowanie recepcji Hotelu. 

2. Poza pokojami zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy lub w klatce i być pod opieką właściciela. W szczególnych przypadkach Hotel 
zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.  

3. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie, ręcznik do wycierania łap i miskę dla zwierzęcia. 
4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach 

oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju. 
5. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody na osobie personelu Hotelu, innych Gości, bądź osób 

przebywających na terenie Hotelu jak również na szkody na mieniu Hotelu lub mieniu ww osób z winy zwierzęcia, tj wszelkie 
uszkodzenia, zabrudzenia, zniszczenia spowodowane przez zwierzę. 

6. Właściciel jest zobowiązany do pokrycia szkody wg obowiązującego cennika: 

LISTA CENA BRUTTO PLN 

Ręcznik mały / duży / stopka 50 / 80 / 40 

Poszwa  / poszewka / prześcieradło / poszewka na jasiek 100 / 50 / 100 / 20 

Kołdra / poduszka / jasiek 130 / 80 / 30 

Szlafrok 200 

Kapa / poduszka dekoracyjna / koc 150 / 90 / 100 

Zasłona zniszczona  / firana zniszczona / zabrudzenie wymagające prania 300 / 200 / 80 

Wykładzina  zniszczona / zabrudzenie wymagające prania od 1000 / od 200 

Łóżko / kanapa / krzesło  (zabrudzenie wymagające prania) 180 / 180 / 60 

Zniszczenie lub uszkodzenie elementów stałych wyposażenia Wg osobnej wyceny 

Konieczność wyłączenia pokoju z użytkowania (za każdą rozpoczętą dobę wyłączenia) Cena za ostatnią dobę pomniejszona 
o wartość śniadania 

 

  Hotel zastrzega sobie prawo dochodzenia szkody w wysokości przekraczającej stawki podane w powyższym cenniku. 

7. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas 
nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z obsługą. 

8. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za zastosowanie się do Regulaminu hotelu dotyczącego zachowania ciszy nocnej w hotelu i 
niezakłócania spokoju innym gościom. 

9. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Hotelu, bądź może spowodować 
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sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Recepcja Hotelu bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem w celu rozwiązania problemu. 
Gdy kontakt będzie niemożliwy, Hotel zastrzega sobie prawo wejścia personelu do pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich 
służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel 
zwierzęcia. 

10. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt do baru, restauracji hotelowej, strefy wellness oraz sali zabaw dla dzieci. 
11. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych zwierzęcia, zwierzę należy wyprowadzić poza teren Hotelu. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo 

sprzątać nieczystości pozostawione przez swoje zwierzę.   
12. Przed wymeldowaniem się Gości, pokój, w którym przebywało zwierzę, musi zostać sprawdzony przez personel Hotelu (czas około 15 

min od momentu zgłoszenia chęci wymeldowania).  
13. Właściciel zobowiązany jest stosować się do wszelkich uwag personelu i kierownictwa Hotelu uszczegóławiających pobyt zwierzęcia w Hotelu. 
14. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem pobytu zwierząt w Hotel Fado i akceptuje jego zapisy. 

 

 

 

.............................................................. 
(data i czytelny podpis) 
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