
REGULAMIN  

1. Pokój wynajmowany jest na doby. 

2. Doba trwa od 14:00 do  10:00 

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do obsługi 
Aeroklubu Częstochowskiego  do godz. 10:00, w którym upływa termin najmu pokoju. 

4. Aeroklub uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w pokoju na następne doby noclegowe w miarę 
posiadanych możliwości. 

5. Rezerwację na pokój należy dokonywać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: 
 acz@aeroklub-czestochowa.org.pl , bezpośrednio w biurze Aeroklubu Częstochowskiego oraz telefonicznie 
pod numerem telefonu: +48 34/ 32 79 755 w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. 

6. Odbiór kluczy do pokoju odbywa się w godzinach urzędowania biura. 

7. Osoby, które posiadają rezerwację na pokój mają prawo do wynajęcia pokoju. 

8. Aeroklub ma obowiązek zapewnić sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas 
nieobecności gościa. 

9. Gość pokoju noclegowego powinien zawiadomić obsługę Aeroklubu Częstochowskiego o wystąpieniu szkody 
niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

10. Każdorazowo gość pokoju noclegowego powinien sprawdzać zamknięcie drzwi. 

11. Gość pokoju noclegowego nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za 
który uiścił opłatę. 

12. W pokojach i na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna od godz.: 22:00 do godz. 7:00. 

13. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju noclegowym od godziny 7:00 do godz. 22:00. 

14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek 
elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. 

15.Aeroklub ma prawo odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył 
regulamin obiektu przeznaczonego do noclegu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu noclegowego lub gości 
albo szkodę na osobie gości, pracownika Aeroklubu albo innym gości przebywających w pokojach noclegowych 
albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania całego obiektu. 

16. Klucz do pokoju wydawany jest po uiszczeniu kaucji w wysokości:  30,00 zł, na poczet zgubienia klucza. 
Kaucja zostanie zwrócona po oddaniu klucza do pokoju. 

17. Osoby, które korzystają z oferty „Tanie latanie w tygodniu” są zobowiązanie do opuszczenia pokoju i zdanie 
kluczy w piątki nie później niż do godz. 10:00. Zasady rezerwacji obowiązują  w tym przypadku, takie same jak 
 w punkcie 5. 

18.Obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie obiektu noclegowego. 

                                                             

 

mailto:acz@aeroklub-czestochowa.org.pl

