Hill Inn Poznań – REGULAMIN
(for English version please go to 5th page)
Właściciel i obsługa obiektu* Hill Inn uprzejmie proszą o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma słuŜyć zapewnieniu
bezpiecznego i niezakłóconego pobytu naszych wszystkich Gości. ZłoŜenie rezerwacji lub zameldowanie się w Hill Inn
oznacza akceptację niniejszego regulaminu obiektu Hill Inn, który jest dostępny w recepcji oraz na stronie internetowej
www.hillinn.pl.

I. Zasady ogólne
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Recepcja czynna jest w godzinach 7.00 do 22.30, w pozostałych godzinach dostępny jest numer alarmowy.
Pokoje w Hill Inn wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 (check - in) i trwa do
godziny 11:00 dnia następnego (check-out). Do tego czasu naleŜy zwolnić pokój a klucz zwrócić do recepcji.
JeŜeli Gość nie określił czasu swojego pobytu w Hill Inn inaczej, przyjmuje się, Ŝe pobyt ten trwa jedną dobę.
Kierownictwo i personel Hill Inn dokłada wszelkich starań, aby usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na
najwyŜszym moŜliwym poziomie. W przypadku zastrzeŜeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze
zgłaszanie ich do recepcji. Zwracamy jednak uwagę, iŜ Hill Inn nie jest hotelem kategoryzowanym w znaczeniu Ustawy z
dnia 29 VIII 2013r. o usługach turystycznych, choć spełnia większość wymogów stawianych hotelowi kategoryzowanemu
według wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Turystyki i Sportu z 16 XI 2011r.
W cenę wynajmu wliczone są:
 wynajęcie pokoju ze wspólną lub prywatną łazienką w pokoju, w zaleŜności od wybranej oferty,
 dostęp do kuchni i jadalni (w godzinach pracy recepcji, poza porą wydawania śniadań zamówionych),
 pościel, ręczniki,
 internet Wi-Fi we wszystkich pokojach,
 moŜliwość bezpłatnego wypoŜyczenia suszarki do włosów, Ŝelazka oraz deski do prasowania (moŜliwe
ograniczenia czasowe).
Na Ŝyczenie Gościa Hill Inn nieodpłatnie świadczy równieŜ następujące usługi:
 udzielanie informacji związanych z pobytem na terenie Poznania, Wielkopolski i, w miarę moŜliwości, całego
kraju - związanych z turystyką, wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi,
 przechowywanie bagaŜu Gości zarówno przed zameldowaniem w dniu zameldowania (w oczekiwaniu na wolny
pokój) jak i po wymeldowaniu do godz. 22 w dniu wymeldowania.

7.

Hill Inn oddaje do dyspozycji wszystkich Gości tzw. część wspólną: kuchnię, jadalnię, łazienki oraz, w okresie letnim
patio i taras. W związku z tym prosimy o zachowanie w tych miejscach szczególnej troski o porządek i czystość.

8.

W recepcji Hill Inn znajduje się do wglądu kaŜdego Gościa: aktualny cennik usług, niniejszy regulamin, plan miasta
Poznania, foldery informacyjne.

*Hill Inn jest niekategoryzowanym obiektem hotelarskim typu guest house, świadczącym usługi zakwaterowania tymczasowego poprzez
wynajem pokoi z łazienkami oraz pokoi z łazienkami wspólnymi (wraz ze śniadaniem)..
(v.1809)

II. Pobyt Gości w Hill Inn
1. Pobyt Gości w Hill Inn rozpoczyna się od chwili zameldowania. Przy zameldowaniu się naleŜy przedstawić do
wglądu dokument toŜsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport) oraz potwierdzić podpisem na karcie
meldunkowej prawdziwość podanych danych oraz fakt zaznajomienia się z niniejszym regulaminem.
2. Zakwaterowanie w obiekcie następuje po uregulowaniu całkowitej naleŜności za pobyt. Gość otrzymuje wówczas
klucz od pokoju. W niektórych sytuacjach, przed wynajęciem pokoju, moŜe być wymagana kaucja wynosząca
równowartość ceny najmu, zwracana po zakończeniu i rozliczeniu pobytu. Brak zdeponowania kaucji moŜe
spowodować odmowę wynajęcia pokoju.
3. Goście, którzy nie wymeldują się do godziny 11:00 mogą zostać zobowiązani do uiszczenia opłaty za kolejną dobę
hotelową. W takiej sytuacji Hill Inn jest upowaŜniony do obciąŜenia karty kredytowej Gościa w wysokości ceny najmu
za kolejną dobę.
4. W przypadku, gdy pokój nie zostanie zwolniony do godziny 11:00, a pokój ten jest zarezerwowany na kolejną dobę
przez inną osobę, obsługa Hill Inn jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności Gościa,
spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagaŜu przy recepcji.
5. PrzedłuŜenie pobytu poza okres wskazany w rezerwacji naleŜy uzgodnić w recepcji najpóźniej do godziny 10:00
dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
6. Zabrania się uŜyczania pokoju osobom niezameldowanym w Hill Inn. Gość Hill Inn nie moŜe przekazywać klucza od
pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił naleŜną za pobyt opłatę.
7. W pokojach mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane oraz ich Goście, których obecność została zgłoszona
w recepcji. Osoby odwiedzające zobowiązane są do okazania dowodu toŜsamości.
8. Osoby niezameldowane w Hill Inn mogą przebywać w pokojach Gości oraz w części wspólnej w godzinach od 9:00
do 22:00. W przypadku pozostania po godzinie 22:00, naleŜy uiścić opłatę za nocleg w wysokości ceny dostawki
w danym pokoju.
9. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich Goście Hill Inn.
10. Gość opuszczający pokój powinien zamknąć okna, zgasić światło, upewnić się czy woda jest zakręcona oraz
zamknąć drzwi na klucz. W razie utraty klucza lub klucza elektronicznego od pokoju przez Gościa pobierana
jest opłata w kwocie 150,00 złotych za kaŜdy klucz.
11. Obsługa Hill Inn u ma prawo wstępu do wynajętych pokoi w godzinach 11-14 w celu podstawowej kontroli
zainstalowanych w pokoju urządzeń oraz okien (szczególnie w okresie zimowym), równieŜ pod nieobecność Gościa.
Kontrola taka dokonywana jest w pełnym poszanowaniu prywatności Gości.
12. Podczas dłuŜszych pobytów pokoje mogą być sprzątane po trzeciej dobie hotelowej, natomiast pościel jest
wymieniana po piątej dobie hotelowej. Obie czynności wykonywane są na Ŝyczenie Gościa.
13. Zabrania się wynoszenia z pokoi ich wyposaŜenia oraz mebli. Bez zgody recepcji nie wolno równieŜ przenosić
Ŝadnego wyposaŜenia Hill Inn między pokojami.
14. Recepcja moŜe odmówić przyjęcia Gościa lub ma prawo wykwaterować go w trakcie trwającego pobytu w sytuacji
gdy jego zachowanie raŜąco narusza niniejszy regulamin (np. poprzez palenie tytoniu w budynku lub naduŜywanie
alkoholu) lub reguły współŜycia społecznego. NaleŜność za pobyt w takim przypadku nie podlega zwrotowi.
15. Recepcja Hill Inn moŜe równieŜ odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu raŜąco naruszył
regulamin wyrządzając szkodę na mieniu innego Gościa lub na mieniu obiektu, dopuścił się niestosownego
zachowania wobec którejkolwiek z osób przebywających na terenie Hill Inn, zakłócając tym samym normalne
funkcjonowanie i zasady współŜycia społecznego.
16. Cisza nocna na terenie całego obiektu obowiązuje od godziny 22:30 do 6:30. W godzinach ciszy nocnej, osoby
korzystające z usług Hill Inn mają obowiązek zachowywać w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju i snu innych
gości.
17. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu bez uzgodnienia z recepcją.

III. Rezerwacje pobytu i naleŜności za pobyt
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Rezerwacja noclegów w Hill Inn moŜe być dokonana poprzez:
 osobistą wizytę w recepcji lub kontakt telefoniczny,
 pocztę elektroniczną,
 formularz rezerwacji on-line,
 system rezerwacyjny dostępny na stronie www.hillinn.pl,
 portale rezerwacyjne z którymi obiekt współpracuje.
Rezerwacja jest rezerwacją gwarantowaną jeśli:
 została pisemnie potwierdzona jako gwarantowana przez recepcję w przypadku rezerwacji telefonicznej oraz przez
formularz on-line;
 została wykonana przy uŜyciu waŜnej karty kredytowej podczas rezerwacji przez jeden z portali rezerwacyjnych a
preautoryzacja karty na kwotę równowaŜną cenie za pierwszą dobę pobytu zakończyła się sukcesem,
 została wpłacona przez Gościa kaucja gwarantująca w uzgodnionej z recepcją kwocie (wysokość kaucji wynosi
minimum 30% kwoty za pobyt)...
Do czasu uznania rezerwacji jako gwarantowanej dana rezerwacja pozostaje niegwarantowana, co oznacza, Ŝe recepcja
Hill Inn, w przypadku braku moŜliwości skontaktowania się i potwierdzenia przyjazdu Gościa, moŜe ją anulować w dniu
przyjazdu Gościa po godz. 17.00.
Kaucję gwarantującą naleŜy wpłacić maksymalnie do 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia moŜliwości
rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją. Brak wpłaty kaucji w uzgodnionym terminie moŜe zostać uznany
przez recepcję Hill Inn za anulowanie rezerwacji.
Kaucję gwarantującą oraz naleŜności za pobyt moŜna uiścić przelewem dokonanym zarówno w złotych polskich,
jak i w euro na poniŜszy rachunek bankowy:
PL 50 1020 5558 1111 1837 0830 0351 (rachunek w PLN), SWIFT BPKOPLPW.
Uprzejmie prosimy by w tytule przelewu wpisać datę przyjazdu i nazwisko Gościa.
Wpłata kaucji lub całej kwoty za pobyt oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie,
NaleŜność za pobyt jest rozliczana i uiszczona najpóźniej w dniu przyjazdu przy zameldowaniu.
Hill Inn przewiduje oferty specjalne oraz okresowe zmiany cen, szczególnie w okresach targowych.
Aktualne informacje na temat cen są dostępne w recepcji oraz na stronie www.hillinn.pl.
Potrzebę otrzymania faktury VAT naleŜy zgłosić najpóźniej w momencie meldowania się w recepcji Hill Inn.
Do wystawienia faktury VAT wymagany jest zwrot wydanego wcześniej paragonu z kasy fiskalnej.
Anulowanie rezerwacji indywidualnych:
 anulowanie rezerwacji powinno nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed planowanym przyjazdem,
 jeŜeli anulowanie nastąpi w terminie późniejszym niŜ 48 godzin przed rozpoczęciem się pierwszej zarezerwowanej
doby hotelowej (godz. 14:00), wówczas wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi,
 przy płaceniu kartą kredytową – podanie numeru i daty waŜności karty kredytowej jest równoznaczne z wyraŜeniem
zgody na pobranie równowartości naleŜności za pierwszą z rezerwowanych nocy w przypadku niepojawienia się
Gościa bądź zbyt późnego anulowania rezerwacji (zgodnie z poprzednimi podpunktami),
 rezerwacje niegwarantowane mogą zostać anulowane o godz.17.00 w dniu przyjazdu o ile Gość nie uzgodni tego
inaczej z recepcją Hill Inn,
 w sytuacji skrócenia, na skutek własnej decyzji, rozpoczętego juŜ pobytu, Gość nie ma prawa domagania się zwrotu
pozostałej kwoty.

10. W przypadku rezerwacji grupowych obowiązują szczególne zasady anulowania rezerwacji uzgadniane kaŜdorazowo
przez recepcję, bądź właściciela Hill Inn.

IV. Odpowiedzialności i bezpieczeństwo
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hill Inn dokłada najwyŜszej staranności by pozostawiane na terenie obiektu rzeczy były zabezpieczone jednak nie
ponosi odpowiedzialności za przedmioty, pieniądze i kosztowności pozostawione w pokoju.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów,
wyposaŜenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. W przypadku stwierdzenia strat
w chwili wyjazdu Gościa, Hill Inn informuje o tym Gościa oraz moŜe preautoryzować a następnie obciąŜyć kartę
kredytową Gościa w wysokości poniesionej straty.
Przedmioty osobiste, które zostały pozostawione przez wyjeŜdŜającego Gościa mogą na jego prośbę zostać odesłane
pod wskazany adres. Koszty przesyłki ponosi adresat. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hill Inn przechowa
te przedmioty przez okres 2 miesięcy. Po upływie tego terminu mogą one zostać zutylizowane i nie podlegają zwrotowi.
Hill Inn pozostaje pod całodobową opieką agencji ochrony i jest przez całą dobę monitorowany (a obraz jest nagrywany).
W sytuacji zagraŜającej bezpieczeństwu obiektu, pracowników recepcji lub Gości, pracownicy Hill Inn mają prawo
wezwać bez ostrzeŜenia pomoc pracowników ochrony, która ma prawo interweniować stosownie do zaistniałego
zagroŜenia. W takiej sytuacji Gość, który spowodował konieczność interwencji moŜe zostać obciąŜony kosztami
wezwania ochrony (100 zł. za przyjazd)
W całym budynku Hill Inn obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie tytoniu oraz uŜywanie otwartego ognia
wewnątrz budynku moŜe spowodować włączenie się alarmu przeciwpoŜarowego.
Kara umowna za złamanie zakazu palenia wynosi wartość 500 zł. oraz obarczenie kosztami nieuzasadnionego
wezwania StraŜy PoŜarnej i innych słuŜb. W przypadku braku natychmiastowej zapłaty przez Gościa, pracownik
Recepcji ma prawo wykwaterować Gościa z budynku bez prawa zwrotu za opłacony pobyt. Osoby chcące palić
tytoń zapraszamy do palarni w patio.
W pokojach obowiązuje zakaz spoŜywania napoi alkoholowych. Recepcja ma prawo pobrać karę umowną za złamanie
tego zakazu w wysokości 250,00 zł. W przypadku zniszczeń, zanieczyszczeń lub uszkodzeń spowodowanych przez
Gościa w pokoju kara ta wzrasta do wysokości wyrządzonych przez Gościa szkód, jednak nie mniej niŜ 500 zł.
Goście Hill Inn zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe zabronione jest uŜywanie w pokojach grzejników, kuchenek,
grzałek, lokówek, Ŝelazka i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposaŜenia Hill Inn.
W pokojach obiektu obowiązuje zakaz spoŜywania posiłków. Gości chcących spoŜyć posiłek zapraszamy do części
wspólnej mieszczącej się na parterze, która obejmuje kuchnię oraz jadalnię. Wyjątki od tej zasady są moŜliwe po
uzgodnieniu z recepcją.
Pracownik recepcji, ze względu na bezpieczeństwo, ma prawo odmówić otwarcia drzwi wejściowych do Hill Inn
w godzinach od 22:30 do 6:30, gdy zauwaŜy przez kamerę monitoringu, Ŝe powracający Gość jest agresywny,
ekstremalnie nietrzeźwy, bądź w towarzystwie osób będących w takim stanie.
Właściciele Hill Inn dokładają wszelkich starań by wszystkie sprzęty i urządzenia były całkowicie sprawne.
Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za skutki awarii niezaleŜnych od nich.
Za łamanie postanowień regulaminu moŜe zostać nałoŜona kaŜdorazowo kara umowna w wysokości 100,00 złotych.
We wszystkich sprawach, które nie zostały ujęte w regulaminie, a które to dotyczą toku Ŝycia w Hill Inn,
jak np. zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury, bezpieczeństwa i higieny, korzystający z
obiektu Goście zobowiązani są stosować się do wskazań właścicieli i personelu obiektu.

Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie 1.09.2018r. i zastępuje poprzednie wersje.
śyczymy Państwu miłego pobytu w Hill Inn oraz zapraszamy do ponownego skorzystania z naszych usług.
Właściciel Hill Inn
Firma Projmen

HILL INN - TERMS AND CONDITIONS
The Hill Inn's owner and staff kindly ask to observe these terms and conditions, as they serve to guarantee safe and
undisturbed stay in our Hill Inn. Booking or check-in in Hill Inn takes place after accepting these terms and conditions,
which are available at the reception desk and on our website www.hillinn.pl.

I.

General terms
1. The reception is open between 7 a.m. and 10.30 p.m. There is an emergency number available in night hours.
2.

The rooms in Hill Inn are rented for hotel days. The check-in time is 2 p.m. and the check-out time is 11 a.m. The
Guest is obliged to leave the room and return the key to the reception desk until this time.

3. Unless the Guest declares otherwise, it is assumed that the Guest's stay time is one day.
4. The Hill Inn's management and staff do their best to provide their lodging services on the highest level possible.
Should you have any reservations concerning the quality of the services provided, do not hesitate to submit them at
the reception desk. However, we would like you to note that Hill Inn is not a hotel, as categorized in the Act of
Tourism Services of 29 August 2013, even though it meets majority of requirements for a one-star hotel according to
requirements described in the Regulation of the Minister of Sport and Tourism of 16 November 2011.
5. The booking includes:

6.

•

renting an en suite room or a room with a common bathroom, depending on the offer chosen;

•

access to the kitchen and dining room (7 a.m. – 22.00 except breakfast time, usually 8 a.m.-10 a.m.);

•

linen, towel;

•

Wi-Fi internet access in all the rooms;

•

possibility of borrowing a hair dryer, an iron, and an ironing board (free of charge, possible time limits).

On Guest's request, the Hill Inn provides also the following services (free of charge):
•

information regarding visiting Poznań, the Greater Poland region and Poland, as well as information on tourism,
culture and entertainment events;

•

keeping Guests' luggage both before check-in (while waiting for a room) and after check-out (while waiting for
the transport, until 10 p.m. on the check-out day).

7. The Hill Inn Guests have right to use the so called “common space”: kitchen and dining room, bathrooms and, in
the summer, patio and terrace. We would like to ask for special care for order in these places.
8. The current price list, terms and conditions, Poznań city plan, information folders and guest book are available
at the reception desk.

*Hill Inn is an uncategorized hospitality facility of a guest house kind that performs temporary accommodation services through renting en
suite rooms and rooms with common bathrooms (with breakfast).

II. Your stay at the Hill Inn
1.

The stay begins at the moment of check-in. While checking in, the Guest should present a document with a photo (ID,
passport) and confirm this data on the registration card, as well as the fact of having read the terms and conditions
with a signature.

2.

After having paid the full amount due to the booking, the Guest receives a key to a room. In some situations, before
renting a room, a deposit equivalent to the rental price, refunded upon completion and settlement of the stay, may
be required. Failure to deposit the deposit may result in refusal to rent a room.

3.

If the Guest fails to check out until 11 a.m., he/she may be asked to pay for an additional day. In this situation, Hill
Inn is entitled to charge the guest's credit card in the amount of the rent for the next 24-hour room.

4.

If a room is not left until 11 a.m. and the room is already booked by another person, the Hill Inn staff is entitled to enter
the room without the Guest being present, pack the Guest's luggage and take it to the reception luggage office.

5.

Prolonging the stay over the period declared in the booking should be reported at the reception desk on the check-out
day at 10 a.m. at the latest.

6.

It is forbidden to subrent a room to a person who is not checked in the Hill Inn. The Guest cannot hand over his/her
room and key to third parties, even if the booking period, for which he/she had paid is not over yet.

7.

Only Hill Inn’s Guests and their visitors, who have been reported at the reception desk, can use the rooms. Visiting
persons are obliged to present an ID.

8.

Persons who have not checked in can stay in the Guests' rooms and the common space from 9 a.m. till 10 p.m. Should
such person wish to stay after 10 p.m., he/she is obliged to pay for an extra bed.

9.

The Guests take full responsibility for their visitors.

10. Every Guest leaving the room should close the windows, turn off the lights, turn off the water taps, make sure the
door is locked The charge for a lost key or RFID key is PLN 150 for every item.
11. The Hill Inn staff is entitled to enter the rooms between 11 a.m. and 2 p.m. for device and windows maintenance
purposes (esp. in winter). This is done with full respect to Guests' privacy.
12. During longer stays the rooms can be cleaned every third day and the linen is changed every fifth day. Both
are done on Guest's request.
13. It is forbidden to take out the room's furnishing. It is also forbidden to move any of the Hill Inn's furnishing between
the rooms without the reception's consent.
14. The Hill Inn staff reserves the right to refuse to check in a Guest or check him/her out during the stay if his/her
behaviour grossly violates the terms and conditions (e.g., by smoking cigarettes in the building or alcohol abuse) or
social rules.
The payment in such a case is non-refundable.
15. The Hill Inn staff reserves the right to refuse to check in a Guest who grossly violated the terms and conditions, harming
another Guest's property or the Hill Inn's property or behaved improperly towards any of the persons currently staying
at the Hill Inn, thus disturbing normal functioning and social rules.
16. The ‘quiet time’ is from 10:30 p.m. till 6.30 a.m. During the quiet time, the persons using the Hill Inn's services are
obliged to behave in such a way not to disturb other guests.
17. It is forbidden to bring animals to the Hill Inn. Exceptions to the rule must be agreed with the reception.

III. Bookings and payments
1. Booking may be done in the following ways:
•
personally, at the reception desk or by phone;
•
by e-mail;
•
through contact form on-line or by reservation system on www.hillinn.pl;
•
on booking sites the Hill Inn co-operates with.
2. The booking is guaranteed when:
• it was confirmed by the reception in writing in the case of phone booking and booking through an on-line form;
• it was paid by a valid credit card through one of the booking sites and the pre-authorization of the card for the
amount equivalent to the price for the first night of stay was successful,
• the Guest made an advanced payment in an amount agreed with the reception (at least 30% of the whole sum).
Until confirming the booking as guaranteed, the booking remains unguaranteed which means that if contacting the guest in
order to confirm the booking is impossible, the Hill Inn’s reception staff can cancel it on the check-in day, after 5 p.m.
3. The advanced payment should be made 24h from receiving the booking confirmation at the latest or in another
period, agreed with the reception. Neglecting to make and advanced payment in an agreed period can be a basis
for the booking cancellation.
4. Both advanced payments and the full amount due can be transferred in PLN or EUR to the following bank account:
PL 50 1020 5558 1111 1837 0830 0351 (account in PLN), SWIFT BPKOPLPW.
We would like to ask you to use the date of arrival and the Guest name as the transfer title.
5. Making an advanced or full payment means accepting terms and conditions of the booking described in this
document.
6. The total amount of the stay should be paid during the check-in at the latest
7. Hill Inn anticipates special offers and seasonal changes in the prices, esp. during trade fairs. Current information
on the prices is available at the reception desk.
8. A need to obtain a VAT invoice should be reported at the reception desk at the moment of check-in. To issue a VAT
invoice, the return of a previously issued cash register receipt is required.
9. Cancellation of individual bookings:
• cancellation of booking should be made 48h before planned arrival at the latest;
• if the cancellation is made in a shorter period of time than 48h before planned check-in (2 p.m.), the paid
amount is non-refundable;
• while paying by credit card, submitting a card number and expiry date is equivalent to giving consent to charge
a payment for the first of the nights booked, should the Guest fail to arrive or cancel the booking too late
(according to sections above);
• unguaranteed bookings can be cancelled until 5 p.m. on the arrival day unless agreed otherwise with
the Hill Inn’s reception;
• if the Guest decides to shorten the stay as a result of his/her own decision, the remaining payment in nonrefundable;
10. In case of group bookings there are special terms of booking cancellation, each time agreed with the reception or
the Hill Inn's owner.

IV. Responsibility and safety

1. Hill Inn does its best to keep all the properties left safe, however it is not responsible for any objects, money and
valuables left in a room.
2. The Guest is fully responsible for any material damages of the objects, furnishing or technical devices made by
his/her fault or his/her visitors. In the event of any loss at the time of departure, Hill Inn informs the guest and
may pre-authorize and then charge the guest's credit card in the amount of the loss incurred.
3. Personal objects, left by a Guest, can be sent to a given address on the Guest's request. The postage is borne by
the addressee. Left objects shall be otherwise kept by the reception for 2 months. After this time they might be
utilised and are not subject to return.
4. Hill Inn is under 24h surveillance of private security company and monitored by CCTV (the camera footage is
recorded). Should the safety of the Hill Inn, its staff or Guests be threatened, the Hill Inn staff reserves right to
call for security guards without further notice who, in turn, are entitled to take action, appropriate for the danger.
The Guest who caused the necessity of intervention might be charged with the costs of calling the security
company (up to PLN 100).
5. Smoking is prohibited on the entire Hill Inn premises. Smoking and using open fire in the building may set off
the smoke detectors.
The penalty for breaking the non-smoking rule is 500 PLN and cost of unjustified calling for the fire brigade
and other services. If the Guest refuses to pay immediately, the reception staff is entitled ask the Guest to
leave the Hill Inn without any rights to refund.
Smokers are invited to the smoking area on patio.
6. It is forbidden to consume alcohol in the rooms. The reception staff is entitled to charge the Guest for breaking this
rule in the amount of PLN 250. Any damages made by the Guest for this reason are charged accordingly to the
damage done, but no less than PLN 500.
7. The Hill Inn Guests are obliged to follow the fire regulations and general safety rules.
8. For safety reasons, it is forbidden to use radiators, cookers, heaters, curling irons, irons and other similar
devices that are not Hill Inn’s equipment.
9. It is forbidden to dine in the rooms. Guests willing to eat are invited to the common area on the first floor that
includes kitchen and dining room. Exceptions to the rule can be made upon agreement with reception.
10. For safety reasons, the reception staff is entitled to refuse to open the main door to Hill Inn from 10.30 p.m. to 6 a.m.
if they notice on CCTV that the returning Guest is aggressive, extremely drunk or accompanied by persons who
seem so.
11. The Hill Inn owners do their best to make sure that all the devices are fully working. They are not, however,
responsible for results of any damages independent of them.
12. Breaking any rule may be charged each time in the amount of PLN 100.
13. Regarding any other matters that were not covered by these terms and conditions, which concern living in the Hill
Inn, such as maintaining order, property protection, following culture and health and safety rules, the Guests are
obliged to follow according to suggestions of Hill Inn owners
These terms and conditions come into effect on 1.09.2018 and overwrite any previous versions.
We wish you a pleasant stay at Hill Inn and invite you to use our services again in the future.
Hill Inn Owner
Projmen Company

