
REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOJÓW GOŚCINNYCH 

W DOMU DOKTORANTA (DS12) POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Regulamin korzystania z pokojów gościnnych znajdujących się w Domu Doktoranta (DS12) 

Politechniki Gdańskiej określa zasady funkcjonowania, prawa i obowiązki mieszkańców. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z pokojów gościnnych. 

 

§ 2 

 

1. Ilekroć w Regulaminie korzystania z pokojów gościnnych mowa jest o: 

a) uczelni  - należy przez to rozumieć Politechnikę Gdańską 

b) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin korzystania z pokojów gościnnych 

w Domu Doktoranta (DS12) Politechniki Gdańskiej 

c) pokoju gościnnym – należy przez to rozumieć pomieszczenie przynależne w ramach 

przyznanego miejsca tzn. pomieszczenie dzienne i łazienkę 

d) dysponencie miejsc – należy przez to rozumieć kanclerza lub osobę przez niego 

upoważnioną 

e) administratorze – należy przez to rozumieć osobę, która z ramienia uczelni sprawuje 

nadzór nad całokształtem działalności organizacyjno-administracyjnej związanej 

z funkcjonowaniem pokojów gościnnych. 

 

Rozdział 2 

Rezerwacja i zakwaterowanie 

 

§ 3 

1. Do wynajęcia pokoju gościnnego w pierwszej kolejności uprawniona jest osoba, która: 

a) wykonuje obowiązki dydaktyczne lub naukowe na terenie uczelni 

b) dokonała rezerwacji pokoju. 

2. Jeżeli w pokojach gościnnych są wolne miejsca, mogą w nich zostać zakwaterowane osoby 

niezwiązane z działalnością prowadzoną w uczelni. 

§ 4 

1. Rezerwacji dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa złożony przed planowanym 

terminem pobytu lub jest ona dokonywana drogą elektroniczną przez osobę zainteresowaną. 

2. Rezerwacja zostaje anulowana jeżeli należność za pierwszy dzień pobytu nie wpłynie na konto 

uczelni na przynajmniej 48 godzin przed rozpoczęciem pobytu. W uzasadnionych przypadkach 

w celu utrzymania rezerwacji należy dostarczyć do recepcji potwierdzenie wykonania przelewu 

należności za pobyt. 

3. W przypadku rezygnacji z pokoju gościnnego osoba rezerwująca miejsce zobowiązana jest 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie recepcję. 



 

 

§ 5 

1. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dowodu tożsamości przed 

zameldowaniem. W przypadku odmowy, recepcjonista ma prawo odmówić wynajmu pokoju. 

2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do 

godziny 10:00 dnia następnego. 

3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty 

na jedną dobę. 

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w 

recepcji do godziny 9:30 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. 

5. Przedłużenie pobytu będzie możliwe w przypadku posiadania wolnych miejsc.  

6. Pobyt Gościa w pokoju po godzinie 12:00 jest traktowany jako przedłużenie pobytu.  

7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił 

opłatę. 

8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju gościnnym w godzinach 7:00 - 22:00. 

Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie 

zameldowanej do pokoju Gościa, według cen pełnych obowiązujących w dniu 

dokwaterowania. 

§ 6 

1. Obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. 

2. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie 

zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości. 

3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu uczelnia może odmówić 

dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do 

niezwłocznego zastosowania się do żądań, uregulowania należności za dotychczasowe 

świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz 

opuszczenia terenu uczelni. 

4. Uczelnia może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył 

regulamin. 

§ 7 

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów 

wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów 

mających wartość naukową lub artystyczną. 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki Gości 

§ 8 

Gość ma prawo do: 



a) korzystania ze wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich 

przeznaczeniem, w tym kuchni, siłowni, WI-FI 

b) zgłaszania zastrzeżeń dotyczących jakości usług. 

 

§ 9 

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia 

przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. 

§ 10 

1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach gościnnych: 

kuchenek turystycznych, grzałek, dodatkowych urządzeń grzejnych, żelazek i innych urządzeń 

elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek 

i zasilaczy urządzeń telefonicznych oraz komputerowych. 

2. W pokojach gościnnych zabrania się w szczególności: 

a) używania wyposażenia i sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem 

b) wynajmowania, podnajmowania albo oddawania do bezpłatnego używania pokoju lub 

jego części 

c) przestawiania mebli i przenoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie (koce, 

poduszki, pościel itd.) poza pomieszczenie, do którego są przypisane 

d) przerabiania zamków w drzwiach oraz dorabiania kluczy  

e) palenia tytoniu 

f) trzymania zwierząt. 

3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien, jak 

również czy dokręcone zostały krany instalacji wodociągowej oraz wyłączone urządzenia 

pobierające prąd elektryczny /oświetlenie, radio, telewizor, itp./. Klucz do drzwi należy 

pozostawić w recepcji. 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

 

§ 11 

Odpłatność za wynajęcie pokoju nastąpi na podstawie faktycznej liczby noclegów. Wysokość opłat za 

pobyt określa załącznik nr 1. 

§ 12 

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju gościnnym przez wyjeżdżającego Gościa będą 

odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji 

przedmioty będą przechowywane przez 3 miesiące, a następnie zostaną przekazane na cele 

charytatywne lub do użytku publicznego. 

§ 13 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



 

 

Załącznik 1 

Cennik opłat za pobyt w pokojach gościnnych w Domu Doktoranta (DS12) 

Politechniki Gdańskiej 

1. Opłaty za pobyt do 30 dni [za dobę od osoby] 

Liczba noclegów [doba] Cena [od osoby za dobę] 

od 1 do 5 85 zł 

od 6 do 13 80 zł 

od 14 do 30 70 zł 

 

2. W przypadku wynajęcia pokoju na okres powyżej jednego miesiąca, dla stałych klientów oraz 

dla grup powyżej 5 osób istnieje możliwość negocjacji zniżki za pobyt. Decyzję o przyznaniu 

zniżki zatwierdza kanclerz. 

3. Za stałego klienta uważana jest osoba lub przedmiot gospodarczy, która: 

a) korzystała z noclegu w pokoju gościnnym przez okres co najmniej 7  dni w ciągu ostatniego 

roku 

b) wynajmuje pokoje gościnne cyklicznie przynajmniej raz w miesiącu. 

4. Powyższe ceny są cenami brutto. 

 

 

 


