REGULAMIN PENSJONATU „ABSOLWENT” ***
W pensjonacie funkcjonuje system kodowy do drzwi głównych oraz pokoi. Doba hotelowa
zaczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 10:00. Cisza nocna obowiązuje od godziny
22:00 do 6:00 – w tym czasie w pokoju mogą przebywać tylko osoby zarejestrowane jako
goście hotelowi [w innym wypadku naliczone zostaną dodtakowe koszty noclegu].
CENY POKOI:
standard 120 pln[1 os.] / 140 pln [2 os.]
małżeński 140 pln [1 os.] / 160 pln [2 os.]
apartament 160 pln [1 os.] / 180 pln [2 os.]
Ceny brutto, śnaidanie wliczone jest w cenę.
REZERWACJA NOCELGÓW:
Rezerwacji pokoi można dokonywać telefonicznie , osobiście, drogą e-mailową lub poprzez portal
BOOKING.COM.
Każdorazowo rezerwację należy potwierdzić podając imię i nazwisko gościa, telefon kontaktowy
do gościa oraz termin pobytu najpóźniej 12 godzin przed planowanym przyjazdem [wyłączając
rezerwacje w dniu przyjazdu].
ANULACJA REZERWCAJI:
Rezerwację bezkosztowo anulować można nie później niż do godziny 10:00 w dniu przyjazdu.
Po terminie bezkosztowej anulacji rezerwacji, biuro Fundacji ma prawo obciążyć osobę/firmę, która
dokonała rezerwacji kwotą równą 20% wartości anulowanej rezerwacji.
FORMY PŁATNOŚCI:
Akceptujemy karty kredytowe oraz gotówkę. Płatność przelewem tylko dla stałych klientów.
Płatności dokonywane są w biurze Fundacji w godzinach 8-15 w dni powszednie.
Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT – informację o tym należy zgłaszać obsłudze
pensjonatu w dniu przyjazdu, podając dane do faktury.
DZIECI:
Dzieci do 5 lat śpiące z rodzicami mają bezpłatny pobyt w pensjonacie.
Dzieci ,które ukończyły 5 rok życia traktowane są w kalkulacji kosztów jak osoba dorosła.
Istnieje możliwość tzw. „dostawki” [dodatkowe łóżko turystyczne w pokoju] w cenie 20 pln / dobę.
ZWIERZĘTA:
Każdorazowo taką potrzebę należy każdorazowo zgłosić przy okazji dokonywania rezerwacji.
ŚNIADANIA:
Śniadania dla gości pensjonatu serwowane są w godzinach od 7:00 do 9:00 w pomieszczeniu na
piętrze budynku, obok sali konferencyjnej. Koszt dodatkowego śniadania to 20 zł
INTERNET:
W każdym pokoju zainstalowane jest gniazdko łącza przewodowego internetu. W całym budynku
Fundacji istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu Wi-Fi, zabezpieczonego
hasłem dostępu. Docelowo hasło to 10041985.
PARKING:
Przed budynkiem Fundacji znajduje się parking miejski płatny w godzinach 9:00-18:00 [pon-pi]
9:00-13:00 [sobota]. Darmowe miejsca parkingowe nocne znajdują się po lewej stronie budynku,
przy banku BZ WBK.
Recepcja czynna w godzinach 8-22 pod numerami
tel. 65 572 20 60 [w godz. 8-15] lub 690 307 219.
Wszelkie uszkodzenia i awarie w pokojach należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze pensjonatu.

Cały dochód z pensjonatu przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji
„Absolwent” - stypendia studenckie oraz inne formy wspierania zdolnej
młodzieży.

