Regulamin pobytu w Willi Widokowej Wojnar
❖ Posiłki:
•

•
•

Śniadanie: 08:00 – 10:00 w okresie zimowym, 7:30 – 9:30 w okresie letnim. Śniadanie w formie bufetu.
Zakaz wynoszenia posiłków z jadalni. Nie dotyczy osób ze wskazaniami od lekarza udokumentowanymi w
recepcji.
Obiadokolacja: 16:00 -17:30 w okresie zimowym, 15:30 – 17:00 w okresie letnim. Obiadokolację można
dodatkowo wykupić w recepcji do godz. 12:00 tego samego dnia.
Dla osób przebywających na turnusach rehabilitacyjnych obowiązujące posiłki:
śniadanie 08:00 – 10:00 w okresie zimowym, 7:30 – 9:30 w okresie letnim, obiad: 13:30, kolacja: 17:30.

❖ Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do 11:00 następnego dnia, pozostanie w pokoju po tej godzinie
może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty.
❖ Recepcja czynna od 8:00 do 20:00
❖ Cisza nocna od 22:00 do 6:00
❖ Pokój gier i zabaw oraz mini przedszkole znajdują się na poziomie „1” i są czynne od 6:00 do 22:00
❖ Strefa z basenem, jacuzzi oraz sauną czynna w godzinach od 10:00 do 21:00. Na miejscu dostępne są
szatnie (damska, męska), ręczniki oraz suszarki. Strefa basenowa znajduje się na poziomie „0” po
wyjściu z windy przy automacie z kawą. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu
wywieszonego na drzwiach wejściowych na basen. Sauna dodatkowo płatna 30 zł / godzina.
❖ Dla Państwa bezpieczeństwa Willa zamykana jest o godzinie 22:00, po tej godzinie wejście głównymi
drzwiami rozsuwanymi za pomocą chipa dołączonego do klucza od pokoju. Chip należy przeciągnąć po
urządzeniu z numerami, które znajduje się po prawej stronie drzwi. Aby wyjść z budynku, należy
przycisnąć przełącznik po lewej stronie drzwi. Opłata za zgubione klucze z chipem do pokoju – 500 zł.
❖ Kubły na śmieci znajdują się przed budynkiem po wyjściu z recepcji z prawej strony. W trosce o
ekologię prosimy o segregację śmieci zgodnie z opisem na kubłach.
❖ Na każdym piętrze znajduje się mini aneks kuchenny składający się z dystrybutora z wodą pitną,
czajnika, mikrofali oraz lodówki. Prosimy o pozostawienie po sobie czystości dla innych Gości.
❖ Brakujące worki na śmieci oraz papier toaletowy można pobrać z szafek w mini aneksach
kuchennych.
❖ Żelazko oraz deska do prasowania znajduję się we wnęce obok recepcji. Zabrania się prasowania w
pokoju.
❖ Awarie zauważone w dniu przyjazdu lub wynikłe podczas pobytu prosimy zgłaszać w recepcji.
Wszystkie uszkodzenia wynikłe z działania osób trzecich przebywających w ośrodku ponosi
zameldowany Gość.
❖ W razie potrzeby wizyty lekarskiej istnieje możliwość skorzystania z gabinetu opieki całodobowej w
godzinach 18:00 – 8:00 przy ul. Kamieniec 10, nr. tel. 18-20-120-21, 79-71-81-694 lub
w szpitalnym oddziale ratunkowym przy ul. Kamieniec 10. Transport we własnym zakresie.
❖ BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW W POKOJACH ORAZ WEWNĄTRZ BUDYNKU - w przypadku
wyczucia dymu, konieczne będzie jego ozonowanie co skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 500 zł.
Przydatne telefony:
Telefon alarmowy:
Pogotowie ratunkowe:

112
999

Policja:
Państwowa Straż Pożarna:

997
998

