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Regulamin 
Drodzy goście wynajmu pokojów Alte Post Nauen, 

Spędzacie pobyt w czystym pokoju do wynajęcia. 

Wkładam dużo wysiłku w opiekę moich kwater i mam nadzieję, że możesz odpocząć i miło spędzić 

czas na kwaterach w Alte Post Nauen. 

Regulamin w moich kwaterach ma na celu zapewnienia wsparcia. Opisuję w nim, jak wyobrażam 

sobie postępować na kwaterach i z inwentarzem. Wymieniłam także dla własnego bezpieczeństwa, 

kilka zasad, które mam nadzieję zrozumiesz. Po przez właściwe traktowanie moich kwater, 

pomagacie mi zapewnienie atrakcyjnych noclegów w przyszłości. 

Życzę miłego pobytu. 

Przyjazd 

Pokoje można na ogół przejmować od godziny 14:00. Przyjazd wcześniejszy proszę ze mną 

uzgodnić. 

Wyjazd 

Pokoje muszą być w dniu wyjazdu od godziny 10:00 mi znów dostępne, abym mogła je dla 

kolejnych gości przygotować. Wyjątki od tego wymagają mojej zgody. 

Klucz 

Po przyjeździe, po rozliczeniu faktury, zostaną klucze przekazane za pośrednictwem sejfu. Te 

klucze otwierają pokój i drzwi wejściowe do wynajmu kwatery. Proszę o ostrożność w zachowaniu 

klucza do pokoju / drzwi wejściowych, przy opuszczaniu domu. Klucz nie może być przekazany 

osobą trzecim. W przypadku zagubienia klucza najemca ponosi koszty wymiany zamków i kluczy. 

Odwiedzający nie są dozwolony. Nocowanie nierezydentów jest zasadniczo zabronione. 

Bezpieczeństwo 

Dla własnego bezpieczeństwa w pokojach i korytarzu dostępne są plany ucieczki i przepisy 

przeciwpożarowe. 

Obowiązek staranności 

Podczas pobytu proszę o zachowanie się w sposób przyjazny dla środowiska, szczególnie w 

przypadku wody, ogrzewania i elektryczności. Podczas korzystania z ogrzewania należy zamykać 

drzwi i okna. Podczas wietrzenia należy wyłączyć ogrzewanie. Pamiętaj, aby przewietrzyć 

pomieszczenie z przerwami, szczególnie w sezonie grzewczym. Chciałabym również prosić o 

umiarkowaną regulację grzejników oraz o właściwe i ekonomiczne zużycie wody i energii 

elektrycznej. Upewnij się, zwłaszcza podczas wychodzenia z pokoju, aby wyłączać wszystkie lampy, 

telewizor, kuchenkę i inne urządzenia techniczne. Przed opuszczeniem pokoju zamknij wszystkie 

okna i drzwi, aby zapobiec szkód spowodowanych nawałnicą. 
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Łazienka  

Proszę nie wyrzucać produktów higienicznych lub resztek jedzenia do toalety lub zlewu. 

Kuchnia 

Kuchnia w pokoju do wynajęcia to wspólna kuchnia. Należy pamiętać, że naczynia należy wkładać z 

powrotem do szafek wyłącznie w czystym i suchym stanie. To samo dotyczy używanych sztućców, 

garnków i innych urządzeń. Po skorzystaniu z kuchni i płyt grzejnych prosimy o natychmiastowe ich 

wyczyszczenie. Dostępne są do tego środki czyszczące. Żywność i zapasy mają być oznakowane i 

mogą być przechowywane w przyniesionych pojemnikach do przechowywania żywności lub 

odpowiednich pojemnikach w lodówce podczas pobytu. Ten punkt jest koniecznie niezbędny, 

aby wszyscy najemcy przez cały czas znajdowali kuchnię w czystym i idealnym stanie! 

Naczynia i ręczniki kąpielowe: 

Wszelki udostępniony inwentarz należy na kwaterze pozostawić. 

Śmieci 

Od 2015 r. segregacja odpadów jest obowiązkowa w Niemczech. Przestrzegaj przepisów i pomóż 

nam właściwie segregować odpady. 

Okresy odpoczynku 

W sensie dobrego sąsiedztwa proszę Cię, aby przestrzegać nocny spoczynek od godziny 22:00 do 

godziny 6:00. W tym czasie należy unikać korzystania z pryszniców i należy unikać innych hałasów. 

Nieprzestrzeganie okresów odpoczynku może prowadzić do natychmiastowego rozwiązania 

umowy zakwaterowania. 

Czyszczenie 

Pokoje muszą być w porządku utrzymywane podczas pobytu. W przypadku pobytu dłuższego niż 

sześć dni pokój będzie sprzątany w trakcie pobytu. Goście zostaną obciążeni opłatą za usunięcie 

nadzwyczajnych zanieczyszczeń. 

Zwierzęta 

Zabieranie zwierząt jest ogólnie zabronione. 

Zakaz palenia 

Należy pamiętać o zasadniczym zakazie palenia w całym budynku. 

Odpowiedzialność i szkody 

Proszę troskliwie obchodzić się z naszym sprzętem. Uszkodzenie budynku lub inwentarza należy 

natychmiast zgłosić. Odpowiedzialność za to należy przyjąć w ramach przepisów ustawowych. 

Wynajem pokoju wyraźnie nie przejmuje odpowiedzialności w przypadku utraty własności 

prywatnej i kosztowności, takich jak biżuteria, gotówka i sprzęt techniczny. Kradzież i celowe 

uszkodzenie mienia zostaną natychmiast zgłoszone policji. To samo dotyczy obowiązku zapłaty 

odszkodowania za inne środki (np. straż pożarną, policję lub pogotowie ratunkowe), za faktyczne 

lub domniemane unikanie niebezpieczeństw dla gości, personelu i budynku, o ile można je 

przypisać zaniedbaniu lub umyślnemu zachowaniu gości domu. 
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Inne zasady 

Proszę, abyście umieścili wszystkie swoje rzeczy osobiste w swoim pokoju. Proszę nie 

pozostawiać ubrań lub innych przedmiotów w łazience / prysznicu lub butach na korytarzu. Proszę 

nie umieszczać butelek z napojami na parapetach. Proszę nie jeść w łóżkach i nie przechowywać 

żywności w szafkach nocnych lub pod łóżkami. W pokojach nie wolno wieszać ani suszyć prania. 
Możesz to zrobić w Prysznice posiadają pralkę i stojak do suszenia bielizny (za końcową opłatą 2 
euro za pranie).
Nie wolno przestawiać w pokoju, przenosić łóżek ani innych mebli ani przenosić ich do innych 

pomieszczeń. Goście domu nie mogą realizować własnych celów komercyjnych w pokojach 

wynajmowanych w pokojach. Posiadanie, konsumpcja i handel zabronionymi środkami 

odurzającymi (narkotykami), a także bronią i wszelkiego rodzaju niebezpiecznymi przedmiotami są 

zabronione na terenie kwatery i prowadzą do bezpośredniego wypowiedzenia wynajmu pokoju! 

Prawo do domu 

Kierownik lub jego przedstawiciel wykonują prawa właściciela domu. Kierownictwu jest w 

dowolnym momencie dozwolone wejście do pokoju, aby skorzystać z prawa własności, np. 

podjęcie niezbędnych czynności porządkowych lub w przypadku zakłócenia spokoju 

wewnętrznego, podjęcia niezbędnych działań. W przypadku zakłócenia spokoju lub naruszenia 

zasad domu, kierownictwo wynajmu pokoju jest upoważnione do podjęcia odpowiednich środków 

w celu przywrócenia porządku. Zakazy pokojowe / kwaterowe mogą być wydawane po 

wielokrotnych ostrzeżeniach lub w przypadku rażącego naruszenia harmoni w domu. Środek ten 

nie zwalnia gościa z obowiązku zapłaty za zarezerwowane noce, a także wszelkich roszczeń 

odszkodowawczych z tytułu wynajmu pokoju. 

Dziękujemy bardzo za przestrzeganie tych zasad domu! 

Twoja gospodyni Petra Schiffer 

Alte Post Nauen 




