REGULAMIN HOSTELU
1. W mieszkaniu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA I SPOŻYWANIA ALKOHOLU z wyjątkiem miejsc do
tego przeznaczonych.
2. Osoby, które otrzymały klucze od mieszkania zobowiązane są do ich zwrotu po zakończeniu pobytu lub wg
innych uzgodnień. W przypadku utraty, zgubienia kluczy, Centrum Edukacyjne Euro obciąży pensjonariusza kwotą: 50,00
zł. Podczas wyjazdu poza teren Grudziądza oraz w sytuacji spędzania nocy poza terenem hotelu należy przekazać klucze
pokojówce lub zostawić w sekretariacie.
3. W mieszkaniu mogą przebywać wyłącznie osoby zakwaterowane za zgodą Centrum Edukacyjnego Euro, lub
też jego pracownicy, którzy posiadają klucze do mieszkania.
4. Zakwaterowanie, o którym mowa w pkt. 3 polega na okazaniu w biurze C.E.E. dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość w celu jego skopiowania. Kopia dowodu przechowywana będzie w biurze C.E.E. i
służy wyłącznie do zapewnienia wszystkim gościom należytego bezpieczeństwa.
5. Kategorycznie zabrania się pensjonariuszom korzystającym z mieszkania wymiany jakichkolwiek zamków,
dorabiania kluczy, samodzielnych napraw, czy zmieniania parametrów piecy gazowych bez zgody C.E.E.
6. Kategorycznie zabrania się PRZYJMOWANIA DO MIESZKAŃ GOŚCI , oraz dzieci z wyjątkiem miejsc do tego
przeznaczonych.
7. Każdy pensjonariusz z osobna odpowiada za swój pokój i posiada szafkę zamykaną na klucz oraz klucze od
pokoju, ewentualnie zestaw kluczy wejściowych. Odbiór potwierdza w oświadczeniu dołączonym do regulaminu
mieszkania. Na życzenie klientów cenne rzeczy można zdeponować w sekretariacie.
8. Każdy pensjonariusz zobowiązany jest do zachowania po sobie CZYSTOŚCI w postaci zapewnienia porządku w
mieszkaniu. (m.in. posprzątania po sobie z dokładnym umyciem naczyń włącznie,
9. Pensjonariusz może używać wyłącznie swoich rzeczy lub rzeczy ogólnego użytku (np. lodówka toster,
kuchenka, zmywarka) Zabrania się używania rzeczy innych pensjonariuszy bez ich wyraźnej zgody.
10. Hostel nie odpowiada za rzeczy zaginione, pozostawione w miejscach ogólnodostępnych lub źle
zabezpieczone
11. Za zniszczenia powstałe w mieszkaniu odpowiada cała grupa mieszkająca w danym pokoju i zostanie
solidarnie obciążona kosztami.
12. Przygotowanie do ciszy nocnej od godz. 20:00. Od godz. 22:00 – 06:00 OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA. W trakcie
jej trwania zabrania się organizowania hucznych zabaw, czy słuchania muzyki , które zakłócały by ciszę nocną zarówno
współlokatorów jak i lokatorom budynku.
13. Podczas nieobecności kursantów / pensjonariuszy w mieszkaniu , każdy zobowiązany jest do zamykania okien
(ewentualnie mogą być lekko uchylone), by uniknąć zalania mieszkania. Podczas wietrzenia mieszkania oraz nieobecności
przez wiele godzin należy skręcić kaloryfery.
14. Mieszkanie jest monitorowane .
15. Kursant / pensjonariusz nie przestrzegający powyższego regulaminu, a także pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających, zostanie niezwłocznie usunięty z mieszkania bez zwrotu poniesionych kosztów!!!

UWAGA
!!! WSZELKIE PRÓBY KRADZIEŻY SĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ !!!

