
REGULAMIN ZAKWATEROWANIA WELLNESS HOTELU BABYLON

1. W hotelu mogą być zakwaterowani jedynie prawidłowo zgłoszeni goście a hotel zapewnia usługi zgodne z daną kategorią hotelu. 
W WELLNESS HOTELU BABYLON i na terenach przyległych obowiązuje zakaz palenia. Palenie jest dozwolone wyłącznie na wyznaczonych miejscach.

2. Po przybyciu do hotelu gość przedkłada ważny paszport lub inny dokument tożsamości. Na tej podstawie otrzyma hotelową legitymację  
z nazwą hotelu, nazwiskiem gościa, numerem pokoju, długością pobytu oraz kartę magnetyczną. Każdy obcokrajowiec ma obowiązek 
przedstawić w miejscu zakwaterowania, zgodnie z ustawą nr 326/99 Sb., dokumenty tożsamości wszystkich wspólnie zakwaterowanych 
osób. Ten obowiązek dotyczy również wszystkich dzieci od chwili ich narodzenia. Obcokrajowca, który nie przedstawi aktualnych doku-
mentów podróżnych wszystkich osób, które mają być zakwaterowane, nie będzie można przyjąć.

3. W przypadku, gdy gość odmówi przedłożenia dokumentów osobistych, hotel nie jest zobowiązany do zapewnienia zakwaterowania. Za 
zakwaterowanie i świadczone usługi gość płaci w dniu przyjazdu gotówką lub kartą kredytową. Po przyjeździe, przeprowadza się preau-
toryzację karty kredytowej (bankowej) gościa. Preautoryzacja służy jedynie jako gwarancja płatności za korzystane usługi. Po uregulowaniu 
płatności za wszytkie usługi, preautoryzacja zostanie anulowana najpóźniej w dniu odjazdu. Płatność na fakturę jest możliwa, jeśli wcześniej 
zostało wysłane zamówienie i zapłacono zaliczkę. Hotel akceptuje płatność voucherem wydawanym przez określone biuro podróży, lub 
płatność voucherem akceptowanym przez hotel.

4. W przypadku potwierdzenia zakwaterowania w konkretnym rodzaju pokoju, gościowi jest naliczana odpowiednia cena nawet w przypadku, 
gdy będzie zakwaterowany w innym rodzaju pokoju a wszystkie miejsca w pokoju nie będą zarezerwowane.

5. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z gościem, hotel może zaoferować gościowi inne zakwaterowanie, niż to, które było wstęp-
nie uzgodnione. Hotel w takim przypadku zawsze bierze pod uwagę fakt, aby nowa oferta znacznie nie różniła się od potwierdzonego 
zamówienia.

6. Ceny zakwaterowania i poszczególnych usług są dostępne w recepcji hotelowej oraz na stronie internetowej WELLNESS HOTELU BABYLON.
7. O ile nie potwierdzono inaczej, pokój dla każdego gościa jest zarezerwowany do 18.00 godziny.
8. Jeżeli okaże się, że gość jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji uzależniających, hotel ma prawo odmówić zakwaterowania.
9. Gość może przyjmować innych gości w pokoju w czasie od 8.00 do 22.00 godziny po zapisaniu do księgi gości.
10. W przypadku choroby lub urazu, hotel zapewnia pomoc medyczną lub ewentualnie przewiezienie do szpitala. Koszty z tym związane po-

nosi gość.
11. Pokój jest dostępny dla gościa od godziny 14.00, czas przekazania pokoju w dniu wyjazdu dla grup do 10.00 godziny, u osób indywidu-

alnych do 11.00 godziny.
12. Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy odjazd można zamówić w cenie 25% ceny zakwaterowania u klientów indywidualnych i 50% ceny dla 

klientów korporacyjnych, chyba że uzgodniono inaczej.
13. Goście hotelowi nie mają prawa przemieszczać żadnych urządzeń i manipulować w sieci energetycznej i urządzeniach umieszczonych  

w pomieszczeniu.
14. Ze względów bezpieczeństwa, klient może korzystać tylko z urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do higieny osobistej (golarki, 

masażery, notebooki, itp.). Zabrania się manipulowania wewnątrz hotelu z otwartym płomieniem świec i fajerwerkami.
15. Goście hotelowi mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu za pośrednictwem bezpłatnego Wi-Fi, za opłatą dostępne jest 

również szybkie połączenie Wi-Fi, które jest udostępniane na recepcji. Informacje można znaleźć w TV przewodniku hotelowym lub na 
recepcji.

16. Nie pozostawiajcie dzieci poniżej 10 lat bez opieki osoby dorosłej w pokoju lub w innych pomieszczeniach rozrywkowych CENTRA BABYLON.
17. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony gości w hotelowych pomieszczeń tj. na korytarzach i na miejscach przestrzeni publicznej 

jest zainstalowany system kamer. Dysponowanie z tymi zapisami odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa chroniącymi wol-
ność osobistą i informacje.

18. Program animacyjny służy jedynie jako program rozrywkowy dla dzieci. To nie jest usługa opieki nad dziećmi a animatorzy nie ponoszą za 
dzieci żadnej odpowiedzialności prawnej.

19. Goście hotelowi mają możliwość bezpłatnego wstępu do atrakcji w centrum rozrywki Babylon a.s. i IQLANDII o.p.s.  Szczegółowe informa-
cje można znaleźć na recepcji lub w TV przewodniku hotelowym. W całym obiekcie zabrania się nosić lub przechowywać broni.

20. Psy i inne małe zwierzęta mogą być zakwaterowane pod warunkiem, że są one zdrowe i podczas pobytu nie są uciążliwe i nie przeszkadzają 
innym gościom i pod warunkiem, że właściciel sprząta po swoim pupilku. Cena za pobyt zwierząt jest pobierana zgodnie z obowiązującym 
cennikiem. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta w pomieszczeniach hotelowych jest zobowiązany zapłacić ich właściciel. Wejście zwi-
erząt nie jest dozwolone do Centrum rozrywki.

21. W czasie od 22.00 do 6.00 należy przestrzegać ciszy nocnej.
22. Reklamacje usług lub usterki są załatwiane zgodnie z hotelowym Regulaminem reklamacji. Reklamacje należy kierować na piśmie do pro-

tokołu reklamacyjnego.
23. Za stratę i wydanie nowej karty magnetycznej gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 200 CZK.
24. W recepcji hotelu gość może wypożyczyć szlafroki za zaliczkę zwrotną w wysokości 500 CZK. Jeśli gość pożyczy sobie szlafrok w innym 

ośrodku, płaci cenę według cennika danego ośrodka. Gość ma prawo do korzystania z usług concierge, gdzie może uzyskać informacje na 
temat innych usług w CENTRUM BABYLON oraz zamówić bilety na imprezy kulturalne itp.

25. Za kosztowności hotel jest odpowiedzialny na podstawie odpowiednich przepisów i jedynie wtedy, gdy zostały one prawidłowo umieszc-
zone w hotelowym sejfie.

26. Parking dla gości hotelowych dostępny jest za dodatkową opłatą w zadaszonym parkingu. Nie chodzi o praking strzeżony, ośrodek nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub kradzież pojazdu lub rzeczy pozostawionych wewnątrz pojazdu.

27. Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zakwaterowania. Jeśli nie będzie go przestrzegał, kierow-
nictwo hotelu ma prawo do odstąpienia od uzgodnionego zakwaterowania przed uzgodnionym terminem bez konsekwencji obowiązku 
zapłaty odszkodowania gościowi.

28. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia w pomieszczeniach hotelu, hotel ma prawo naliczyć karę w wysokości 5000 CZK. W przypadku 
powtarzającego się naruszenia tego zakazu, hotel ma prawo do odstąpienia od uzgodnionego zakwaterowania, jak również w przypadku 
każdego innego naruszenia przepisów Regulaminu zakwaterowania.

29. Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zakwaterowania. Jeśli nie będzie go przestrzegał, kierow-
nictwo hotelu ma prawo do odstąpienia od uzgodnionego zakwaterowania przed uzgodnionym terminem bez konsekwencji obowiązku 
zapłaty odszkodowania gościowi.

30. Stosunki prawne oraz inne sprawy, które nie są stanowczo określone przez niniejszy Regulamin zakwaterowania są regulowane przepisami 
prawa Republiki Czeskiej i innymi przepisami wewnętrznymi hotelu.

31. Kierownictwo hotelu wita wszystkie propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania hotelu i w związku z tym prosi o wypełnienie naszego 
internetowego kwestionariusza AskNow.

Niniejsze zasady zakwaterowania wchodzą w życie z dniem 13.7.2016 Inż. Dana Soukupová

Życzymy miłego pobytu.


