
REGULAMIN OBIEKTU
SPORTOTEKA PUSZCZYKOWO

§1
1. Niniejszy regulamin zwany jest dalej “Regulaminem”.

2. Jeśli w Regulaminie mowa jest o “Obiekcie” oznacza to zespół dziewięciu domków wraz z salą i zapleczem
cateringowym znajdującymi się w Puszczykowie przy ul. Kościelnej na terenie ośrodka sportowego Sportoteka
Puszczykowo.

3. Ośrodek  prowadzony  jest  przez  Katarzynę  Krzyżańską  i  Arkadiusza  Krzyżańskiego  działających  jako
wspólnicy  spółki  pod  nazwą  My Sport  S.C.  Katarzyna  Krzyżańska,  Arkadiusz  Krzyżański  z  siedzibą  w
Puszczykowie przy ul. Sportowej 2, 62-040 Puszczykowo, NIP: 7831706835, REGON: 302587738.

4. Każda osoba fizyczna korzystająca z usług Obiektu zwana jest dalej “Gościem”.

§2
1. Każdy pokój w Obiekcie wynajmowany jest przez Gościa na jedną (1) dobę (dalej zwaną “Dobą”) lub większą

ilość Dób.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się:
 dla gości indywidualnych o godz. 16:00 i kończy o godz. 11:00 dnia następnego,
 dla grup zorganizowanych zgodnie z podpisaną umową.
3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna Dobę.

§3
1. Życzenie  przedłużenia pobytu  w Obiekcie poza okres  pierwotnie  wskazany przez  Gościa,  Gość powinien

zgłosić w recepcji Obiektu do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju w Obiekcie.
2. Ośrodek uwzględni życzenie Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości noclegowych.
3. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany do opuszczenia pokoju do godz. 11:00. W przypadku nie opuszczenia

przez Gościa przed upływem doby hotelowej, Ośrodek może obciążyć Gościa opłatą dodatkową za rozpoczętą
kolejną dobę hotelową.

4. Opuszczając Obiekt Gość powinien oddać klucz do pokoju w recepcji Obiektu.

§4
1. Gość nie może przekazywać ani w żadnej formie udostępniać pokoju w Obiekcie osobom trzecim, które nie 

zostały podane przez Gosia jako zajmujące pokój wspólnie z nim.
2. Osoby nie zameldowane w Obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.

§5
1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00.
2. Zachowanie Gości i innych osób korzystających z usług Ośrodka nie może w żaden sposób zakłócać 

spokojnego pobytu innych gości w Obiekcie.
3. Ośrodek może odmówić świadczenia usług Gościowi, który narusza postanowienia Regulaminu.

§6
1. Zabronione  jest  palenie  tytoniu  na  terenie  Obiektu,  używanie  na  terenie  Obiektu  otwartego  ognia  (np.

zapalanie świeczek), używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie
stanowiących wyposażenia pokoi.

2. Zabronione jest wynoszenie z Obiektu przedmiotów stanowiących ich wyposażenie.
3. Zabrania się organizowania imprez w Obiekcie.
4. Pobyt zwierząt domowych za wyjątkiem ras psów uznawanych za agresywne możliwy jest po jego uprzednim

zgłoszeniu pracownikom Recepcji oraz uregulowaniu opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem.
5. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę.

§7
1. Przy każdorazowym opuszczaniu pokoju w Obiekcie  Gość winien sprawdzić czy drzwi i  okna są dobrze

zamknięte.  Ośrodek nie ponosi  żadnej odpowiedzialności  odszkodowawczej  wobec Gościa,  który naruszył
treść zdania poprzedniego niniejszego punktu.
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2. Gość ponosi odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Obiektu za wszelkiego rodzaju szkody wynikłe w
Obiekcie lub w urządzeniach lub infrastrukturze Obiektu powstałe z winy Gościa lub osób trzecich, które za
zgoda Gościa przebywają w Obiekcie.

§8
1. Gość  opuszczając  pokój  i  Obiekt  jest  zobowiązany zabrać  wszelkie przedmioty wniesione do pokoju lub

Obiektu przez Gościa. Obiekt nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Gościa, który
naruszył postanowienia pkt.1 niniejszego paragrafu.

2. Wszelkie przedmioty pozostawione na terenie Obiektu/pokoju przez Gościa,  który opuścił Obiekt,  zostaną
odesłane na koszt Gościa na adres zamieszkania Gościa podany w karcie meldunkowej, która Gość wypełnił
podczas zameldowania w Obiekcie.

§9
1. Ośrodek  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  utratę,  uszkodzenie  lub  zniszczenie  rzeczy  wniesionych  przez

Gościa na teren Obiektu, jeśli do wyrządzenia szkody Gościowi doszło z innych przyczyn aniżeli przyczyny
zawinione przez Obiekt, np. wskutek pozostawienia przez Gościa otwartego pokoju.

2. O każdym zaistnieniu szkody Gość winien powiadomić Ośrodek w dniu powzięcia informacji o szkodzie w
Recepcji  Obiektu  (za  formę  pisemna  uznaje  się  także  e-mail)  pod  rygorem  utraty  prawa  do  zadania
odszkodowania od Ośrodka z tytułu wyrządzonej szkody.

§10
1. Ośrodek posiada bezpłatny parking niestrzeżony samochodowy (dalej zwany “Parkingiem”), który znajduje 

się przed Obiektem.
2. Ośrodek nie świadczy na rzecz Gości usług przechowania samochodów / motocykli / innych środków 

komunikacji ani usług parkingu strzeżonego ani usług parkingu dozorowanego.
3. Ośrodek  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  szkody  wyrządzone  Gościowi  w  jego  mieniu

(samochodzie, motocyklu, innym środku komunikacji) pozostawionym na Parkingu.
4. Treść  pkt.3  niniejszego  paragrafu  oznacza  zarówno  kradzież,  utratę  lub/i  uszkodzenie  samochodu  /

motocykla/innego  środka komunikacji  jak i  mienia  pozostawionego  w samochodzie  /  motocyklu  /  innym
środku komunikacji.

§11
1. Na warunkach ustalonych indywidualnie Obiekt może zapewnić wyżywienie.
2. Zgłoszenie zapotrzebowania na usługi wyżywienia musi powinno zostać zgłoszone wraz z dokonaniem 

rezerwacji.

§ 12
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług świadczonych przez Obiekt, Gość powinien zgłaszać 

uwagi w tym zakresie w recepcji Obiektu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

§13
1. Wszelkie roszczenia Gościa względem Obiektu związane lub dotyczące  pobytu  Gościa w Obiekcie,  które

mogą  wynikać  w  trakcie  wykonywania  postanowień  niniejszej  umowy,  strony  zobowiązują  się  poddać
rozstrzygnięciu właściwego Sądu w Poznaniu. 

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie obowiązują postanowienia polskiego kodeksu cywilnego i inne 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Regulamin jest wywieszony w recepcji Obiektu, a także jest dostępny dla każdego Gościa na jego zadanie w 
formie papierowej w recepcji Obiektu.

Kierownictwo obiektu
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