Drodzy Goście,
Stworzyliśmy dla Was miejsce do odpoczynku i do czerpania inspiracji.
Przestrzeń, w której spotyka się sztuka i magia w jednym miejscu.
Znajdujemy się na prawdziwym Starym Mieście, przy pięknej i spokojnej ul. Jezuickiej 4. Otwieramy przed
Wami pokoje gościnne o wyjątkowym klimacie, zaprojektowane przy udziale lubelskich artystów i
rzemieślników kreatywnych. Pokoje, oprócz wygody i spokoju, stanowią rodzaj miniaturowej galerii, w której
zaprezentowane prace są nie tylko scenografią, ale także dziełami sztuki z możliwością zamówienia u autora.
Chcemy, abyście dzięki temu poczuli się wyjątkowo!
Nasze pokoje to opowieść o singerowskim Sztukmistrzu z Lublina - Jaszy, a także o lubelskiej kulturze, ludziach
i wydarzeniach kulturalnych. Wierzymy, że takimi współczesnymi Sztukmistrzami są lubelscy twórcy.
Chcemy, aby nasze przestrzenie wypełnione sztuką stały się dobrą okazją do poznania Lublina, który jest
miastem magicznym. Zapraszamy Was do zwiedzania!
Będziemy Wam bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma
zapewnieniu spokojnego, bezpiecznego i inspirującego pobytu wszystkich naszych Gości.
1. Doba noclegowa zaczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
2. Jeśli chcecie przyjechać lub wyjechać o innej porze, uprzedźcie nas dzień wcześniej. Wtedy na pewno uda
się to zaplanować.
3. Pamiętajcie, że pokój wynajmujemy Wam i nie możecie przekazać pokoju innym osobom. Wasi Goście,
osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do 23:00.
5. Starajcie się zachować ciszę od godz. 23:00 do 6:00 dnia następnego.
6. Niestety możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin,
wyrządzając szkodę w mieniu mieszkania lub innych osób przebywających w budynku.
7. Jeśli chcecie dodatkowo sprzątanie pokoju w trakcie dłuższego pobytu lub wymianę pościeli i ręczników,
nie ma problemu, nasza Pani Zosia zrobi to za dodatkową opłatą.
8. Podczas zameldowania poprosimy Was o okazanie aktualnego dowodu osobistego bądź paszportu.
9. Wybaczcie, ale ze względu na komfort wszystkich Gości, nie przyjmujemy zwierząt. Za naruszenie tego
zapisu będziemy musieli nałożyć karę finansową.
10. Parkowanie jest możliwe tylko na terenie wyznaczonym, najbliżej jest do Placu Katedralnego – prywatny
płatny, a w weekendy parkingi miejskie są bezpłatne – najbliższe przy ulicy Lubartowskiej i na Placu
Zamkowym.
11. Jeśli wychodzicie ze Sztukmistrza, sprawdźcie zamknięcie drzwi do pokoju, mieszkania, a w nocy także do
budynku. Musimy dbać o wspólne dobro.
W czasie pobytu będziecie ponosić odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych oraz ich zniknięcie, powstałe po Waszej
stronie lub po stronie odwiedzających Was osób.
●
●
●
●
●

za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN,
za palenie tytoniu we wnętrzu, kwotą 500,00 PLN,
za umieszczenie zwierzęcia w pokoju, kwotą 200,00 PLN,
za zniszczenie lub zniknięcie „dzieł” i innych sprzętów wyposażenia, kwotą min. 800,00 PLN,
za dewastację pokoju, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go
ze sprzedaży.

12. Jeśli już nas opuścicie i zapomnieliście czegoś zabrać, nie przejmujcie się, Wasze rzeczy będą odesłane na
adres wskazany w rezerwacji, na Wasz koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji przechowamy te przedmioty
przez maksymalnie 1 miesiąc.
13. Róbcie zdjęcia z naszego miejsca i dzielcie się nimi w sieci.

14. Będzie nam miło jeśli polubicie nasz profil na FB. A jeśli jesteście zadowoleni z pobytu w naszym
Sztukmistrzu, podzielcie się tym, niech inni się dowiedzą.
15. Dane osobowe:
a. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest
Sztukmistrz. Alina Januszczyk, NIP: 8652437709, ul. Staszica 10/11, 20-081 Lublin.
b. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług hotelarskich,
a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
c. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony
w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
d. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje
Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania,
usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym.
e. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:
●
●
●
●

firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki
kurierskiej;
firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;
firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
firmom świadczącym obsługę prawną;

f. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
g. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu,
lub za pomocą skrzynki mailowej sztukmistrz.pokoje@gmail.com
16. Korzystanie z noclegu jest jednoczesną zgodą na obowiązujący regulamin.
ŻYCZYMY WAM UDANEGO WYPOCZYNKU!!!

