INFORMATOR hotelowy
The Hotel Guide

Recepcja
Reception desk
Zameldowanie i wymeldowanie
Meldowanie w pokoju od godziny 14.00
Wymeldowanie do godziny 12.00

Bezpłatny Internet
Dostęp do szybkiego internetu bezprzewodowego na terenie całego obiektu
Hasło dostępne w recepcji.
(wew. - 300)

Check in and check out
Check in time from 2.00 p.m.
Check out time by 12.00 noon

Free WiFi
Wireless high speed Internet access in the whole hotel
Password available at the reception.
(ext. - 300)

Pokój
Room
Telefon
Połączenia z innymi pokojami
Prosimy wybrać numer pokoju. Numery pokoi na I piętrze: 101-125, na II piętrze: 202-208.
Ogólnych informacji dotyczących taryfy udzieli Państwu pracownik recepcji.
Telefony alarmowe				Telefony wewnętrzne
Recepcja - wew. 300					
Recepcja – wew. 300
Alarmowy - tel. 0-112 					
Restauracja/Room service – wew. 142
							
Budzenie
Usługę mogą Państwo zamówić w recepcji (wew. 300).

Telephone
Connections to other rooms
Please select the room number. The numbers of rooms on the first floor: 101-125,
on the second floor: 202-208.
The receptionist will provide general information about fees.
Emmergency call				

Internal phones

Reception - ext. 300					
Emergency – phone 0-112				

Reception – ext. 300
Restaurant / Room Service – ext. 142		

Wake up service
Could be ordered at reception; personally or by phone – ext . 300.

Restauracja
Restaurant
Śniadania
Na śniadania zapraszamy w godzinach 7.00-10.00
Restauracja czynna jest do godz. 22.00
Jest to miejsce pełne uroku, zachęcające do odpoczynku i skosztowania dań kuchni polskiej
i europejskiej oraz dań z pieca opalanego drewnem. Nasza karta jest bardzo różnorodna.
Proponujemy dania inspirowane porami roku. Wiosną polecamy nowalijki, latem lekkie dania
z grilla, jesienią smakujemy grzyby i dynię, a zimą specjalizujemy się w gęsinie.
W naszej karcie proponujemy nie tylko potrawy sezonowe. Stałym elementem menu są specjały
czyli ulubione dania naszych Gości. Dodatkowo w sezonie letnim w każdą niedzielę i święto
zapraszamy do ogrodu do restauracji LaWenda.

Breakfast
Breakfast is served in the restaurant form 7.00 am till 10.00 a.m.
Restaurant is open till 10.00 p.m.
This is a charming place, that encourages guests to rest and try the Polish and European cuisine,
as well as dishes served from a wood-burning oven. Our menu is very diverse.
We offer seasonally-inspired dishes. In the spring, we recommend new vegetables, in the summer,
light dishes from the grill, in the autumn, mushrooms and pumpkin, and in the winter, we specialise
in goose meat. Our menu includes other, non-seasonal dishes. A permanent element are specialities
and our guests’ favourite dishes. Additionally, in the summer season, every Sunday and holiday,
we invite you to the LaWenda restaurant which is located in the garden.

Dodatkowe usługi
Additional services
Usługi biznesowe
Kopiowanie dokumentów, wysyłanie faxów - prosimy o kontakt z recepcją (wew. 300).
Cennik dostępny w recepcji.
Wynajem sali konferencyjnej - prosimy o kontakt z recepcję (wew. 300)

Pralnia
Usługę prania wykonujemy w dni powszednie. Serwis prania prosimy zgłosić w recepcji.
Usługa jest płatna wg cennika dostępnego w recepcji.
Jeśli życzą sobie Państwo wypożyczyć żelazko i deskę do prasowania,
prosimy o kontakt z recepcją (wew. 300).

Sejf
Istnieje możliwość przechowania wartościowych rzeczy w skrytkach
depozytowych dostępnych w recepcji (wew. 300).

Business services
If you wish to send a fax or photocopy documents, please contact the reception – (ext. 300).
The fee is calculated in accordance to current price list.
Conference room rental - please contact the reception (ext. 300)

Laundry
Washing service is available on workdays.
If you wish to order the service please contact the reception
The price list is available at the reception.
If you wish to rent an iron and an ironing board, please contact the reception – (ext. 300).

Sejf
There is a possibility of depositing valuable items in deposit boxes at the reception – (ext. 300).

Dla dzieci
For children
Kącik zabaw – znajduje się na dziedzińcu obok restauracji
Plac zabaw w ogrodzie
Książeczki do czytania i gry rodzinne – do wypożyczenia w recepcji
Wyposażenie dodatkowe pokoju – dodatkowe akcesoria dostępne w recepcji
Sprzęt sportowy - rowery, kijki do nordic walking, sanki, ślizgi, piłki - prosimy o kontakt z recepcją
Bilard, piłkarzyki - dostępne na poziomie - 1

Children’s play area – located near restaurant
Playground – please visit our garden
Books and family games – available from the reception
Additional room equipment - available from the reception
Sport equipment - bicycles, Nordic Walking poles, snow sledges, balls - please contact the reception.
Pool table, football table - available on -1 level

REGULAMIN HOTELOWY
Pragnąc zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort pobytu w Chochołowym Dworze, uprzejmie prosimy
o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Wysoko cenić będziemy Państwa współpracę w zakresie jego
przestrzegania.
§ 1.
1. Doba hotelowa trwa od g. 14.00 w dniu przyjazdu gościa do g. 12.00 dnia następnego.
2. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza w recepcji do g. 10.00 dnia, w którym upływa termin
najmu pokoju. W przypadku braku wolnych miejsc możemy nie uwzględnić życzenia Gościa.
3. W przypadku pozostania w hotelu po zakończeniu doby hotelowej, jednak nie dłużej niż do
g. 17.00, do rachunku dolicza się należność za pół doby.
4. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom,
nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.
5. Cisza hotelowa trwa od g. 23.00 do g. 6.00 rano.
6. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od g. 6.00 do g. 22.00.
§2.
Chochołowy Dwór zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia warunków pełnego wypoczynku Gościa.
2. Natychmiastowej reakcji na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług,
funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w hotelu.
3. Świadczenia usług bezpłatnego przechowania bagażu i usługi budzenia.
§ 3.
Odpowiedzialność Chochołowego Dworu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa
do hotelu regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Chochołowego Dworu
podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu hotelowego (sejf znajduje się w recepcji,
usługa bezpłatna). Chochołowy Dwór ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów
wartościowych i cennych przedmiotów w wyjątkowych przypadkach.
§ 4.
Prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa osobistego,
stosując się m.in. do poniższych zakazów.
Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Dozwolone jest ono jedynie w palarni znajdującej się
na poziomie -1. Pojawienie się dymu papierosowego w pokoju spowoduje automatyczne uruchomienie instalacji
przeciwpożarowej i interwencję jednostki straży pożarnej, której kosztami zostaniecie Państwo obciążeni.

Zabrania się :
1. Wrzucania niedopałków papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki.
2. Używania grzałek, grzejników, kuchenek elektrycznych oraz innych urządzeń zasilanych energią elektryczną
i niestanowiących wyposażenia pomieszczeń w hotelu (z wyjątkiem maszynek do golenia).
3. Przechowywania materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.
§ 5.
Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju Gość proszony jest o:
1. Zamknięcie kranów instalacji wodociągowej.
2. Wyłączenie urządzeń elektrycznych (oświetlenie, telewizor, itp.).
3. Zamknięcie okien i drzwi w pokoju oraz o pozostawienie karty w recepcji.
§6.
1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w hotelu odpowiadają opiekunowie.
2. Przebywanie na terenie hotelu niektórych zwierząt domowych możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu
w recepcji i uiszczeniu dodatkowej opłaty (według obowiązującego w hotelu cennika).
Psy na terenie kompleksu powinny być trzymane na smyczy i mieć nałożony kaganiec.
3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów,
wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
INFORMACJA NA WYPADEK POŻARU
1. Prosimy sprawdzić, gdzie umieszczona jest gaśnica i jak się nią posługiwać.
2. W przypadku zauważenia ognia lub dymu prosimy natychmiast zawiadomić recepcję –
tel. wew. 300, podając wyraźnie numer pokoju oraz opisując dokładnie miejsce zdarzenia.
3. W czasie ewakuacji, prosimy:
• nie używać windy, udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego,
• zabrać ze sobą klucz do pokoju na wypadek, gdy korytarz będzie pełen dymu
i konieczny będzie powrót do pokoju,
• jeśli dym jest gęsty, czołgać się po podłodze, gdzie powietrze i widoczność są lepsze.
4. Jeżeli nie mogą Państwo wyjść z pokoju prosimy:
• włożyć mokre ręczniki pod drzwi,
• mokrym ręcznikiem ochronić głowę, może on również stanowić maskę do oddychania,
• stanąć w oknie, aby być widocznym dla ekip ratunkowych i starać się zwrócić na siebie uwagę.
Nasz kompleks jest wyposażony w detektory dymu i jest w pełni bezpieczny.
W razie groźby pożaru prosimy stosować się do w/w zasad zachowania.

HOTEL RULEBOOK
We would like to provide all our Guests with safety and comfort during their stay in Chochołowy Dwor. In order
to do so, you are kindly asked to become acquainted with this Rulebook.
§ 1.
1. Rooms in the hotel are rented per day. Hotel night lasts from 2:00 p.m. on the arrival
day to 12:00 (midday) on the following day.
2. Guests state the duration of their stay, if not, room are assumed to be rented for one day. Prolongation
requests must be communicated at reception by 10:00 a.m. on the previously stated departure day.
Chocholowy Dwor may not be able to prolong the length of stay as requested, due to being fully booked.
3. In case of staying in the hotel after the check-out time, but not longer than till 5:00 p.m.,
half the day price is added to Guest’s bills.
4. Guests are not authorized to pass their room on other people, even if the length of stay
for which they paid is not over.
5. Lights-out time: 11:00 p.m. – 6:00 a.m.
6. Visitors to our Guests may spend time in the hotel rooms from 6:00 a.m. to 10:00 p.m.
§2.
Chocholowy Dwor is obliged to:
1. Provide conditions for proper rest of its Guests.
2. React immediately to communicated problems, faults and complaints regarding service,
technical aspect of devices, as well as cleanliness and organization of the hotel.
3. Provide the following service free of charge:
• storing Guests possessions brought into the hotel,
• waking up at requested times.
§ 3.
Liability of Chocholowy Dwor for loss or damage to possession brought to the hotel by Guests is regulated by
low (art. 846 – 849 of Civil Code). Liability of Chocholowy Dwor is limited, is possessions are not put in a hotel
deposit (safe is located at reception, service is free of charge). Chocholowy Dwor has the right to reject request
for storing money, financial securities and valuables objects in extraordinary cases.
§ 4.
You are kindly asked to follow the fire regulations, as well as health and safety rules,
by obeying the following bans.
You are not allowed to smoke in Chocholowy Dwor.
Smoking is allowed only in the smoking area located on level – 1, next to Club94.
Cigarette smoke in the room will activate the smoke alarm and the fire brigade will be automatically called.
In that case we will be forced to charge you for the fire brigade action expenses.

You musn’t:
1. Throw away cigarette butts and used matches into waste bins.
2. Use heaters, immersion heaters, electrical cookers and other electrical appliances
which are not parts of room facilities (except shavers).
3. Store materials which are flammable, corrosive, or emitting odors.
§5.
Each time before leaving rooms, Guests are kindly asked to:
1. Close up all tabs which are parts of plumbing.
2. Switch off all electrical appliances (lighting, television, etc.)
3. Shut windows and doors, then leave their key-cards at the reception.
§6.
1. Parents are responsible for safety of their children during their stay in the hotel.
2. Pets may be permitted after obtaining permission at the reception and paying additional fees (in accordance
to a present hotel pricelist). Dogs in the hotel should be kept on a leash and with a muzzle put on.
3. Guests are financially responsible for loss, damage or breakdowns of objects and devices which are parts of
hotel facilities, caused either by themselves, or their visitors.
FIRE EMERGENCY INFORMATION
1. Please make sure you know where fire extinguishers are placed and how to use them.
2. In case of noticing fire or smoke, you need to inform the reception - ext. 300 immediately, clearly
communicating the room number and exact place of the incident.
3. During evacuation you are asked:
• Not to use a lift; go towards the nearest emergency exit,
• Take your room key, in case corridors are full of smoke and it is necessary to come back to your room,
• If the smoke is dense, crawl on the floor, where both the air and visibility are better.
4. If you are not able to leave the room, please:
• Put wet towels under the door,
• Cover your head with wet towels, also use them as breathing mask,
• Stan by the window in order to be visible for rescuing teams, and try to attract their attention.
Our object is equipped with smoke detectors.
It is completely safe. In case of fire, you are asked to follow the above rules.

Wesela
Weddings

Konferencje, bankiety
Conferences, banquets

Restauracja LaWenda
LaWenda Restaurant

Ogród
Garden

Jana III Sobieskiego 172
32-048 Jerzmanowice
e-mail: recepcja@chochołowydwor.pl
tel./phone: +48 12 620 39 00

www.chocholowydwor.pl
znajdź nas na • find us on

