
REGULAMIN POBYTU W POKOJACH GOŚCINNYCH  
„GALLICK” 

§ 1.  

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 
a) Obiekcie – rozumie się przez to Pokoje Gościnne „Gallick” zlokalizowane przy ul. Puckiej 33 i 33a 

w Gdyni, 
b) Gościu - rozumie się przez to osobę zameldowaną w Obiekcie, 
c) Gospodarzu – rozumie się przez to Beatę Baranowską prowadzącą działalność gospodarczą pod 

nazwą Pokoje Gościnne "GALLICK" Beata Baranowska, NIP: 9580314138, REGON: 363137953, 
d) Najemca – rozumie się przez to Gościa lub inną osobę, która wynajęła pokój gościnny w celu pobytu 

Gościa. 
2. Niniejszy Regulamin określa: 

a) zasady świadczenia usług przez Gospodarza, 
b) zasady wynajmu pokoi gościnnych,  
c) zasady odpłatności,  
d) zakres odpowiedzialności Najemcy, Gości i Gospodarza, 
e) zasady przebywania na terenie Obiektu. 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, 
potwierdzonej przez Gospodarza. Dokonując ww. czynności, Najemca potwierdza, iż zapoznał się i 
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu, jak również osoby 
wynajmujące pokoje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5. Regulamin jest dostępny do wglądu przy wejściu do obiektu, a także na stronie internetowej gallick.pl.  

§ 2. 

1. Gospodarz świadczy usługi zgodnie z kategorią i standardem Obiektu będącego kwaterą prywatną. 
2. Gospodarz ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego 

i bezpiecznego pobytu Gości, zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych o Gościu w związku ze 
świadczeniem usług oraz sprawność urządzeń technicznych. 

3. W ramach świadczonych usług Gospodarz udostępnia do dyspozycji Gościa wspólną kuchnię, toaletę, 
świetlicę z salą telewizyjną, bezpłatny parking niestrzeżony oraz dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi. 

4. W przypadku pobytu trwającego dłużej niż 2 doby, sprzątanie odbywa się regularnie co 2 doby 
pobytowe. Gość nie ma możliwości rezygnacji ze sprzątania. 

§ 3. 

1. Gościa uważa się za zameldowanego w obiekcie z momentem przekazania kluczy do wynajętego pokoju, 
po uprzedniej weryfikacji dokumentu tożsamości przez Gospodarza oraz uiszczeniu zapłaty za pobyt w 
pełnej wysokości. 

2. Pokój gościnny jest udostępniany do użytku Gości po przedłożeniu do wglądu dowodu osobistego, 
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

3. Pokój gościnny wynajmowany jest na doby pobytowe. 
4. Na potrzeby wynajmu doba pobytowa zaczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00 dnia 

następnego.  
5. Gość może korzystać, za zgodą Gospodarza, bez dodatkowej opłaty z pokoju przed rozpoczęciem doby 

pobytowej, jeżeli zarezerwowany pokój jest wolny. 
6. Liczba dób pobytowych oraz termin pobytu określony jest w potwierdzeniu rezerwacji. 
7. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rezerwację uważa się za 

dokonaną z momentem przedpłaty zadatku za pobyt Gościa w wysokości opłaty za jedną dobę. 
Pozostała kwota powinna być wpłacona najpóźniej w dniu przyjazdu podczas zameldowania.  

8. W przypadku przedsiębiorców rezerwację uważa się za dokonaną w momencie potwierdzenia rezerwacji 
przez Gospodarza na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu. 



9. Zadatek wpłacony przy rezerwacji, w razie rezygnacji przez Gościa z pobytu, nie podlega zwrotowi, 
chyba że  rezygnacja nastąpi na 7 dni przed dniem zameldowania. W takim przypadku zwrot następuje 
w wysokości 100% wpłaconego zadatku.  

10. Prośbę ̨ o przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić najpóźniej na dzień przed upływem terminu 
najmu pokoju. Prośba może nie zostać ́uwzględniona, w szczególności w przypadku braku wolnych pokoi 
lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu. 

§ 4. 

1. Wynajmujący będący przedsiębiorcami, w celu złożenia rezerwacji, obowiązani są do wypełnienia oraz 
przesłania na adres mailowy dokumentu rezerwacji. W odpowiedzi zostanie przesłany dokument 
potwierdzenia złożenia rezerwacji.  

2. Wzór dokumentu rezerwacji oraz adres mailowy dostępny udostępniony jest na stronie internetowej 
Obiektu.  

§ 5. 

1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb, w celu 
noclegu i odpoczynku. Niedopuszczalne jest wynajmowanie pokoju bądź pokojów w celu organizacji 
imprez, np. urodzinowych, sylwestrowych itd. 

2. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym 
przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa 
korzystania. 

3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie 
Gospodarza, a następnie ewakuować się zgodnie z oznaczeniami ewakuacyjnymi. 

4. Na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 - 8.00.  
5. Zachowanie osób przebywających w obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. 

Gospodarz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W szczególnych 
przypadkach skutkować to może wezwaniem policji bądź innych służb. 

6. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju Gościa od godziny 8:00 do godziny 
22:00. 

§ 6. 

1. W Obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie jest dozwolone tylko na zewnątrz budynku.  
2. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju gościnnym jest równoznaczne 

z wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 200 zł. 
3. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na korytarzach i w pomieszczeniach 

ogólnego użytku. 

§ 7. 

1. Dzieci poniżej 16. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem 
opiekunów faktycznych lub prawnych. Opiekunowie ponoszą ̨odpowiedzialność ́materialną za wszelkie 
szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 

2. W przypadku, gdy Gościem jest osoba niepełnoletnia wymagane jest wypełnienie i dostarczenie 
Gospodarzowi zgody na pobyt (wzór dostępny na stronie internetowej obiektu). Zgoda ta przed 
zameldowaniem jest potwierdzana telefonicznie z rodzicem/opiekunem małoletniego. 

3. Pobyt zwierząt w pokoju bez wcześniejszego uzgodnienia z Gospodarzem jest niedopuszczalne. Gość ma 
obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu. 

§ 8. 



1. Gospodarz nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu. 
2. Gospodarz nie udostępnia na rzecz Gości sejfu oraz nie prowadzi przechowalni, ani depozytu. 
3. Gospodarz dołoży starań aby poinformować Gościa o pozostawionych w pomieszczeniach 

przedmiotach.  
4. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, mogą być 

odesłane na wskazany przez Gościa adres, na jego koszt, po otrzymaniu takiej dyspozycji. W oczekiwaniu 
na otrzymanie dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Gospodarz przechowa powyższe przedmioty 
przez okres jednego miesiąca a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną zutylizowane lub objęte 
w posiadanie przez Gospodarza. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane. 

5. Gość oraz Najemca ponoszą solidarną i pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju 
uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub 
z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa kosztami 
naprawy wyrządzonych szkód. 

6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Gospodarz może odmówić świadczenia 
usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do 
żądań Gospodarza, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne 
zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu. 

7. Gość zobowiązuje się do zachowania porządku w przestrzeniach wspólnych oraz w wynajmowanym 
pokoju.  

8. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor i 
wszelkie sprzęty, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi i okna. 

§ 9. 

1. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez 
uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na 
wyposażeniu pokoju. 

2. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju oraz urządzenie otwierające drzwi do budynku, które 
obowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza lub urządzenia powoduje 
obowiązek zapłaty w wysokości 150 zł. 

§ 10. 

1. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego 
regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz jest zobowiązany  stosować się do 
próśb Gospodarza. 

2. Nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, 
wybuchowych i iluminacyjnych na terenie Obiektu. 

3. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości 
zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

4. Gospodarz nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki. 

§ 11. 

1. Gospodarz zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie. 
2. Zmiany mają zastosowanie dla nowoprzyjętych Gości oraz rezerwacji. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy 

miejscowo dla miejsca prowadzenia działalności przez Gospodarza. 
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2021 r.


