REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH W MUZEUM ŻUP
KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE
Witamy Państwa w pokojach gościnnych MUZEUM i życzymy miłego pobytu.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszych pokojach.
§1
Regulamin określa sposób użytkowania pokoju gościnnego oraz naliczania opłat za korzystanie z pokoju
gościnnego.
§2
Zgodę na zakwaterowanie w pokoju gościnnym wyraża Dyrektor Muzeum lub Zastępca Dyrektora ds.
Administracyjnych
§3
Z pokoju gościnnego mogą korzystać:
a) pracownicy resortu kultury, muzeów z tytułu podróży służbowej:
b) pracownicy resortu kultury, muzeów i członkowie ich rodzin z tytułu pobytu prywatnego;
c) inne osoby
§4
Wynajem pokoju odbywa się po uprzedniej jego rezerwacji, o czym decyduje kolejność zgłoszeń
§5
Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: m.lanoszka@muzeum.wieliczka.pl, bądź też
telefonicznie pod numerem (12) 289-16-32 , 289-16-31
Osoby do kontaktu: Małgorzata Łanoszka, Sebastian Majchrzak
§6
Doba w pokoju gościnny Muzeum rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 14:00
dnia następnego.
Opłata za pobyt krótszy niż jedna doba naliczana jest za całą dobę.
§7
Zakwaterowanie w pokoju gościnnym następuje na podstawie zezwolenia wystawionego przez pracownika
działu gospodarczego.
Osoba kwaterowana zobowiązana jest do przedłożenia dokumentu tożsamości ze zdjęciem na prośbę osoby
upoważnionej do wydania kluczy
§8
Za korzystanie z pokoju gościnnego pobierana jest opłata;
a) 1 zł + aktualna stawka VAT za 1dobę od osoby przy wynajmie dla pracowników muzeów oraz Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Narodowego Instytutu Kultury oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
podczas pobytów służbowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Muzeum
b) 50 zł + aktualna stawka VAT za 1 dobę od osoby przy wynajmie dla pracowników muzeów , Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Kultury oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i
Ochrony Zabytków
c) 80 zł + aktualna stawka VAT za 1dobę od osoby
Dzieci w wieku do 4 lat przebywają z rodzicami lub opiekunami nieodpłatnie.

§9
Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i wpłacana z góry w kasie Muzeum lub w Galerii w
godzinach jej otwarcia lub przelewem na konto Muzeum przed wynajmem pokoju . W razie przyjazdu w dniach
wolnych od pracy i braku możliwości wpłaty gotówki w kasie lub w Galerii należność należy uiścić przelewem
na konto Muzeum przed rozpoczęciem pobytu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym
przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.
§10
Za korzystanie z pokoju gościnnego na prośbę osoby zainteresowanej Muzeum może wystawić fakturę VAT.
§11
Ze względu na komfort Państwa oraz przyszłych Gości w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie
jest dozwolone na zewnątrz budynku w wyznaczonym miejscu.
Prosimy również o nie wprowadzanie na teren Muzeum żadnych zwierząt.
§12
W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju.
Prosimy o zachowanie porządku i czystości .
§13
W pokoju gościnnym Muzeum obowiązuje cisza nocna w godzinach między 22.00- 6.00 dnia następnego.
Zachowanie osób przebywających w pokojach nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
§14
Zabronione jest przebywanie osób nie zakwaterowanych w pokoju gościnnym po godz. 22.00
§15
Za wszelkie szkody i braki powstałe z winy osoby zakwaterowanej w pokojach gościnnych lub z winy osób jej
towarzyszących odpowiada osoba zakwaterowana w pokoju gościnnym. Ponosi ona również odpowiedzialność
materialną za powstałe szkody. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń oraz do
powiadomienia na portierni o wszystkich awariach w użytkowanym pokoju.
§16
Każdorazowo opuszczając pokój należy pamiętać o zamknięciu okien i wyłączeniu urządzeń AGD i RTV oraz o
oddaniu klucza na portierni.
§17
Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy wartościowych bądź pieniędzy
pozostawionych przez Gościa w pokoju.
§18
Pokoje gościnne Muzeum nie są objęte wykazem bazy wypoczynkowej.
§19
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

