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Regulamin Domu Wypoczynkowego Sopocki Zdrój 

 

Szanowni Państwo, 

Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym Domu Wypoczynkowym. 

Prosimy Państwa o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym Domu Wypoczynkowym. 

Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, dzięki czemu będziemy mogli spokojnie 

skoncentrować się na zapewnieniu Państwu spokojnego wypoczynku. 

Wszelkiego rodzaju informacji i pomocy udzieli Państwu całodobowa Recepcja pod numerem 

telefonu: 695 176 768 
 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU 

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie 

Domu Wypoczynkowego (zwanego dalej obiektem) i jest integralną częścią umowy, do której 

zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie 

rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Domu Wypoczynkowym.  

Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 

 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Domu Wypoczynkowego. 

 

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji obiektu, w każdym pokoju hotelowym, a także na 

stronie Internetowej www.regulaminy.sopocki-zdroj.pl 

 

§2 DOBA HOTELOWA 

 

1. Pokój ww. obiektu wynajmowany jest na doby hotelowe. 

 

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. 

 

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej, nie 

później niż do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.  

 

4. Dom Wypoczynkowy udostępnia możliwość przedłużenia doby hotelowej w miarę dostępności    

pokoi. 

 

5. Za przedłużenie doby hotelowej mogą obowiązywać opłaty w wysokości: 

 

• w przypadku przedłużenia doby hotelowej do godziny 15:00 – brak opłat, 

• w przypadku przedłużenia doby hotelowej do godziny 20:00 – 50% wartości noclegu 

(zgodnie ze stawką obowiązującą w określonym dniu za dany pokój), 

• w przypadku przedłużenia doby hotelowej powyżej godziny 20:00 – 100% wartości noclegu 

(zgodnie ze stawką obowiązującą w określonym dniu za dany pokój). 

 

4. Dom Wypoczynkowy zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie 

w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt. 
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§3 REZERWACJA I MELDUNEK 

 

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości 

ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. 

 

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

należną opłatę za pobyt. 

 

3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 

7:00 do godziny 22:00. 

 

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył 

Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości. 

 

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie wpłacony zadatek w wysokości 30% 

wartości rezerwacji w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. 

Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji. 

Zadatek nosi miano bezzwrotnego bez względu na okoliczności, chyba że odwołanie rezerwacji 

zostanie dokonane przez obiekt na skutek nieprzewidzianych okoliczności np. awaria, overbooking 

itd. 

 

6. Dom Wypoczynkowy zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej w wysokości 

należności za pierwszą dobę pobytu w celu potwierdzenia rezerwacji. 

W przypadku braku możliwości preautoryzacji karty kredytowej rezerwacja może zostać anulowana. 

 

7. Płatność pozostałej kwoty winna być dokonana podczas zameldowania w obiekcie (check-in). 

 

8. W przypadku rezygnacji Gościa z części rezerwacji w trakcie trwania pobytu, Dom 

Wypoczynkowy nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane noclegi. 

W wyjątkowych sytuacjach właściciel obiektu może wyrazić zgodę na wykorzystanie 

niewykorzystanych a opłaconych noclegów w innym uzgodnionym przez obie strony terminie. 

 

9. Obowiązkiem gościa jest utrzymywanie porządku zarówno w pokojach jak i w części wspólnej 

Domu Wypoczynkowego. 

 

§4 USŁUGI 

 

1. Dom Wypoczynkowy świadczy odpłatne usługi hotelarskie w cenach określonych w odrębnym 

cenniku. Ponadto obiekt świadczy również usługi towarzyszące m.in. gastronomiczne. 

 

2. Pobyt dzieci w Domu Wypoczynkowym odbywa się na poniższych warunkach cenowych: 

• dzieci w wieku do lat 3 śpiące z rodzicami – bezpłatnie, 

• dzieci w wieku 4 – 7 lat – 50 PLN / dobę (w cenę wliczone jest śniadanie), 

• dzieci w wieku powyżej 7 lat – pełnopłatna stawka dobowa. 

 

3. Dodatkowo na życzenie Gościa, Dom Wypoczynkowy świadczy nieodpłatnie następujące usługi 

m.in.: 

• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, 

• przechowanie bagażu Gościa, 

• zamawianie taksówki. 
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4. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich 

zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług. 

 

5. Dom Wypoczynkowy ma obowiązek zapewnić: 

• warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, 

• bezpieczeństwo pobytu,  

• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług, 

• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności 

Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. 

 

6. Pokoje przydzielane są w dniu zameldowania Gości w Domu Wypoczynkowym w zależności od 

dostępności. Gość nie ma możliwości rezerwacji określonego pokoju, chyba że pozwala na to jego 

dostępność. 

 

7. Budynek Domu Wypoczynkowego, parking oraz obokległe tereny są objęte całodobowym 

monitoringiem. 

 

8. Goście Domu Wypoczynkowego winni stawiać pojazdy w ściśle określonych przez Recepcję 

miejscach parkingowych, pobierając z Recepcji podczas zameldowania – Kartę Parkingową. 

Za stawianie pojazdu na parkingu obiektu mogą obowiązywać opłaty ( w okresie od czerwca do 

września). 

 

Niedopuszczalne jest stawianie pojazdów przez Gości na chodnikach, ulicach, przejazdach oraz 

drogach ewakuacyjnych – pod rygorem odholowania pojazdu na koszt Gościa Domu 

Wypoczynkowego. 

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 

 

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Domu Wypoczynkowego 

pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, dotyczy to również placu zabaw. Opiekunowie 

prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania 

dzieci. 

 

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 

zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Domu Wypoczynkowego, powstałe z jego winy 

lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za 

wyrządzone szkody po jego wyjeździe. 
 

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Dom Wypoczynkowy może odmówić 

świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego 

zastosowania się do żądań ww. obiektu, uregulowania należności za 

dotychczasowe świadczenia, za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Domu 

Wypoczynkowego. 

 

4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za interwencje służb 

zewnętrznych wynikających z jego niewłaściwego zachowania się. 

 

5. Goście są zobowiązani do postępowania zgodnie z instrukcjami przeciwpożarowymi jak i 

ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. 
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6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest 

używanie w pokojach świeczek, grzałek, żelazek  elektrycznych lub innych 

urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. 

 

7. W całym obiekcie, a w szczególności w pokojach (w tym również balkonach, łazienkach), klatkach 

schodowych, korytarzach i restauracji – obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

W przypadku stwierdzenia przez obsługę obiektu nieprzestrzegania przez Gościa ww. zakazu, może 

on zostać obciążony kosztem – 400 PLN dearomatyzacji. 

Palenie tytoniu może odbywać się jedynie w wyznaczonych i przygotowanych do tego 

celu miejscach. 

 

8. Przy każdym wyjściu z pokoju, Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi oraz okien w 

zajmowanym pokoju. 

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU 

 

1. Dom Wypoczynkowy 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. Obiekt 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 obiektu. 

 

4. Właściciel Domu Wypoczynkowego nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego 

winy ( brak prądu, światła, wody ) oraz innych zdarzeń losowych.  

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH 

 

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą 

odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. 

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Dom 

Wypoczynkowy przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, 

a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność ww. obiektu.  

Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny. 

 

§8 CISZA NOCNA 

 

W Domu Wypoczynkowym obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. 
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§9 REKLAMACJE 

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości 

świadczonych usług. 

 

 

2. Reklamacje przyjmowane są: 

− osobiście na Recepcji obiektu, 

− przesyłką pocztową na adres Dom Wypoczynkowy Sopocki Zdrój, ul. Bitwy pod Płowcami 

61, 81-731 Sopot, 

− w formie elektronicznej, na adres e-mail: recepcja@sopocki-zdroj.pl 

 

3. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej/elektronicznej powinna zawierać: 

− imię i nazwisko lub nazwę Gościa, 

− adres korespondencyjny, 

− dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń Gościa, 

− oczekiwany przez Gościa stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń, 

− własnoręczny podpis Gościa. 

 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty wpłynięcia/ przyjęcia reklamacji. 

 

5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej i przesłana na adres 

korespondencyjny Gościa. 

 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

1. Dom Wypoczynkowy akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu 

za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł/dobę/ zwierzę, przy czym jego  

właściciel ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w trakcie pobytu 

zwierzęcia na terenie obiektu. Jest on również zobowiązany do trzymania zwierzęcia w taki sposób, 

aby nie stanowiło zagrożenia dla innych Gości i personelu.  

Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu. 

 

2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, 

materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. 

 

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Domu Wypoczynkowego akwizycji i sprzedaży obnośnej. 

 

4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych 

zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości. 

 

5. Gościom Domu Wypoczynkowego nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach 

hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie 

naruszającym ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa w korzystaniu.  

 

6. RODO 

 

I. Gość akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na: 
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- przetwarzanie przez Sopocki Zdrój Konrad Świątkowski danych osobowych w postaci 

adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów                   

i usług oferowanych przez Sopocki Zdrój Konrad Świątkowski za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną.  

- na przetwarzanie danych osobowych w postaci podanego numeru telefonu przez Sopocki Zdrój 

Konrad Świątkowski w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo 

telekomunikacyjne. 

 

II. Dom Wypoczynkowy dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Gości przetwarzane były z 

zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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 

(dalej zwany jako: „RODO”). 

W związku z powyższym informuje, że administratorem danych osobowych Gości jest Sopocki Zdrój 

Konrad Świątkowski z siedzibą w Sopocie, przy ul. Bitwy pod Płowcami 61 (dalej zwany jako: 

„Obiekt”). 

 

Dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach: 

−  zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz świadczenia tych usług                            

zgodnie z umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

− wykonania ciążących na Obiekcie obowiązków prawnych – zarówno publiczno - prawnych i            

kadrowo - księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności  

obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem 

dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

− dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania    

zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

− marketingu usług świadczonych przez Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. f RODO);  

−  zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie 

Obiektu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

 

Dane osobowe będą przetwarzane: 

− przez czas trwania łączącej nas umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz po zakończeniu 

trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy;  

− przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);  

− przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, 

ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT) nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);  

− do czasu wycofania zgody Gościa, w przypadku danych osobowych przetwarzanych oparciu 

o wyrażoną zgodę.  

 

Pozyskane od Gości dane osobowe przekazywane są: 

− podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Obiektu, uczestniczącym w wykonywaniu jego 

obowiązków i czynności, tj.:  

•  obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia 

teleinformatyczne,  
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•  podmiotom wspierającym w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, 

marketingowo - ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo administracyjnej;  

− innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:  

• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,  

• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),  

• podmiotom współpracującym przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze 

spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych – w zakresie, w jakim staną się 

one administratorem danych.  

 

 

 

Ponadto Obiekt informuje, że: 

− nie planuje przekazywać uzyskanych danych osobowych Gości poza strefę Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego;  

− dane Gości nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez 

profilowanie;  

− podanie danych osobowych przez Gości jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia 

umowy, a zatem Obiekt wymaga podania danych osobowych czy kontaktowych, aby móc 

zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Gościem, w związku z wstępną lub zwykła rezerwacją. 

Jeśli z jakiegoś powodu Gość nie poda tych danych osobowych, Obiekt nie może przedstawić 

swojej oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć umowy,  

a w konsekwencji Gość nie może korzystać z jego usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, 

Obiekt może wymagać od Gości podania innych danych niezbędnych np. ze względów 

rachunkowych, podatkowych lub zdrowotnych.  

− zgodnie z RODO Gość ma prawo do złożenia wniosku o:  

• sprostowanie (poprawienie) swoich danych osobowych,  

•  usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,  

• ograniczenie przetwarzania danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),  

• umożliwienie dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskanie informacji,  

• przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do 

Gościa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.  

 

Z powyższych uprawnień Gość może skorzystać, składając wniosek na adres siedziby Obiektu lub 

wysyłając go na adres e-mail: recepcja@sopocki-zdroj.pl 

 

W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych Gościa narusza przepisy prawa, ma 

on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Życzymy miłego pobytu i zachęcamy do wypełnienia załączonej Ankiety, 

 

Dyrekcja Domu Wypoczynkowego 

mailto:recepcja@sopocki-zdroj.pl

