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Warunki handlowe  

    obiektu „WELLNESS HOTEL CHOPOK****
®
“ 

Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš 

(§ 273 ust. 1 Kodeksu handlowego w brzmieniu obowiązującym) 

 

Paragraf I. 

Postanowienia wstępne  

1. Celem niniejszych warunków handlowych (zwanych dalej „WH“) jest regulacja praw i obowiązków                               

w stosunkach prawnych pomiędzy zarządcą HOTELU „WELLNESS HOTEL CHOPOK****
®
“, Demänovská 

Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš i jego partnerami umownymi - osobami fizycznymi i prawnymi, w trakcie  

świadczenia USŁUG zakwaterowania, a także dalszych dodatkowych USŁUG, którymi są: usługi restauracyjne, 

usługi wellness (zwłaszcza wejścia do basenów, saun i siłowni, różne masaże), usługi kongresowe -

pomieszczenia do organizowania konferencji i pomieszczenia wspólne (np. organizowanie różnych imprez 

firmowych i wydarzeń edukacyjnych – konferencji, seminariów, szkoleń, workshopów; różnych imprez 

społeczno- kulturalnych), parkowanie, oraz inne usługi dodatkowe według aktualnej oferty hotelu; i określają                 

w ten sposób część treści konkretnej umowy, zawartej pomiędzy USŁUGODAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM 

USŁUGI. 

2. Uzgodnienia stanowiące odstępstwo w konkretnej umowie mają pierwszeństwo przed treścią niniejszych WH. 

3. Prawa i obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO jako KONSUMENTA, który zawiera z USŁUGODAWCĄ konkretną 

płatną UMOWĘ jako tzw. „UMOWĘ ZAWIERANĄ NA ODLEGŁOŚĆ“ w myśl Ustawy 102/2014 Dz. U.                 

w brzmieniu obowiązującym, przez co rozumie się zawarcie UMOWY wyłącznie za pośrednictwem jednego lub 

wielu środków komunikowania się na odległość bez jednoczesnej obecności fizycznej USŁUGODAWCY                           

i KONSUMENTA, zwłaszcza poprzez korzystanie ze strony internetowej HOTELU: 

https://www.hotelchopok.sk/, poczty elektronicznej, telefonu, faksu, listu adresowego lub katalogu ofertowego, 

mają priorytetowe zastosowanie odrębne przepisy w paragrafie XIV niniejszych WH, jeśli inne paragrafy 

niniejszych WH nie określają dla KONSUMENTA korzystniejszych warunków. 

 

Paragraf II. 

Definicje pojęć  
1. Dla celów niniejszych WH mają poniższe pojęcia pisane dużą literą następujące znaczenie: 

1.1 TEREN HOTELU:terytorium, gdzie znajdują się następujące grunty w obrębie Demänovská Dolina: parcela 

rej. „C“ Katastru nieruchomości 2884/4, parcela rej. „C“ Katastru nieruchomości 2884/7, parcela rej. „C“ 

Katastru nieruchomości 2884/8, parcela rej. „C“ Katastru nieruchomości 2884/14, parcela rej. „C“ Katastru 

nieruchomości 2884/15, parcela rej. „C“ Katastru nieruchomości 2884/22 a parcela rej. „C“ Katastru 

nieruchomości 2884/23. 

1.2  RACHUNEK BANKOWY HOTELU: to rachunek bankowy USŁUGODAWCY, podany na fakturze lub 

na innym podobnym dokumencie USŁUGODAWCY lub w konkretnej UMOWIE jako rachunek bankowy 

USŁUGODAWCY; obecnie jest to rachunek bankowy prowadzony przez bank: Tatra banka, a. s., IBAN: 

SK07 1100 0000 0026 2601 2993. 

1.3  CENNIK USŁUG: to ważny cennik zakwaterowania USŁUG i dalszych DODATKOWYCH USŁUG, 

opracowany przez USŁUGODAWCĘ, który określa ceny za usługi zakwaterowania  i ceny za USŁUGI 

DODATKOWE, świadczone w imieniu USŁUGODAWCY w HOTELU lub na TERENIE HOTELU; 

i stanowi część treści konkretnej UMOWY, zawartej pomiędzy USŁUGODAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM. 

1.4  DZIECKO: w celach niniejszych WH za dziecko uważa się osobę, która w dniu rozpoczęcia 

ZAKWATEROWANIA, lub w dniu rozpoczęcia lub w dniu świadczenia konkretnej USŁUGI nie 

skończyła 12 (dwunastu) lat (za skończenie 12 lat uważa się datę urodzenia); w przypadku, gdy osoba 

skończyła w konkretnym dniu 12 (dwanaście) lat, odpowiednia część opłaty za USŁUGI od tego dnia 

(włącznie) jest naliczana jako cena sprzedaży, podana w cenniku USŁUGODAWCY dla osoby dorosłej. 

1.5  OKRES ZAKWATEROWANIA: to okres uzgodniony w UMOWIE, ew. OKRES, który wynika z celu 

ZAKWATEROWANIA, określonego w konkretnej UMOWIE, podczas którego ZAMAWIAJĄCY ma 

prawo do świadczenia tymczasowego ZAKWATEROWANIA w HOTELU i do świadczenia 

uzgodnionych DODATKOWYCH USŁUG; przy czym OKRES ZAKWATEROWANIA rozpoczyna się 

zawsze od godz. 14.00 pierwszego dniu OKRESU ZAKWATEROWANIA, a kończy się zawsze o godz. 

11.00 ostatniego dnia OKRESU ZAKWATEROWANIA. 

1.6  USŁUGA DODATKOWA: jakakolwiek inna płatna (w myśl obowiązującego CENNIKA USŁUG lub 

według odrębnego porozumienia pisemnego pomiędzy USŁUGODAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM) lub 

bezpłatna USŁUGA niż ZAKWATEROWANIE, świadczona w HOTELU dla ZAMAWIAJĄCEGO,                   

https://www.hotelchopok.sk/
https://www.hotelchopok.sk/
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w imieniu USŁUGODAWCY lub w formie pośrednictwa (w imieniu innego dostawcy), na podstawie 

UMOWY. 

1.7  E-ŁADOWANIE: ładowanie akumulatora pojazdu elektrycznego ze stacji ładowania będącej własnością 

USŁUGODAWCY na czas absolutnie niezbędny, na wyznaczonym miejscu na PARKINGU, który jest 

oznaczony odpowiednim pionowym znakiem drogowym; dla KONSUMENTA jest to USŁUGA bezpłatna 

świadczona w trakcie OKRESU ZAKWATEROWANIA; jeśli v niniejszych WH nie określono inaczej. 

1.8  HOTEL: obiekt oferujący zakwaterowanie kategorii: „wellness hotel“, klasa: „****“, o nazwie: 

„WELLNESS HOTEL CHOPOK****
®
“, adres: Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

1.9  POKÓJ HOTELOWY: to wyznaczone miejsce zakwaterowania w HOTELU, przeznaczone do 

zakwaterowywania osób fizycznych- KONSUMENTÓW. 

1.10 ZAMAWIAJĄCY:  

a) osoba posiadająca status rezydenta lub osoba zagraniczna, która nie jest przedsiębiorcą w myśl legalnej 

definicji według ogólnie wiążących przepisów prawa Republiki Słowackiej lub odpowiedniego 

zagranicznego porządku prawnego, a która nie występuje w ramach wykonywania swojego wolnego 

zawodu, przedmiotu działalności gospodarczej lub działalności gospodarczej (zwana dalej 

„KONSUMENTEM“); 

b) osoba prawna posiadająca status rezydenta lub osoba fizyczna w charakterze przedsiębiorcy w myśl 

legalnej definicji według ogólnie wiążących przepisów prawa Republiki Słowackiej, lub zagraniczna 

osoba prawna lub osoba fizyczna, która spełnia cechy przedsiębiorcy według odpowiedniego 

zagranicznego porządku prawnego, według którego została założona, jeśli niniejsza osoba występuje                

w ramach swojej działalności gospodarczej (zwanego dalej „ODBIORCĄ“); 

jeśli zawrze z USŁUGODAWCĄ konkretną UMOWĘ, której przedmiotem są USŁUGI. 

1.11 PARKOWANIE: dowolne, tymczasowe, niestrzeżone, niechronione korzystanie z konkretnego miejsca 

parkingowego na PARKINGU; z wyjątkiem tych miejsc parkingowych, które są przeznaczone i/lub 

oznaczone odpowiednim pionowym znakiem drogowym jako wyznaczone PARKOWANIE lub miejsce do 

E-ŁADOWANIA; dla ZAMAWIAJĄCEGO chodzi o bezpłatną USŁUGĘ; jeśli w niniejszych WH nie 

określono inaczej. 

1.12 PARKING: odrębny wybrukowany teren, znajdujący się na TERENIE HOTELU (na gruncie w obrębie 

Demänovská Dolina: parcela rej. „C“ Katastru nieruchomości 2884/8, parcela rej. „C“ Katastru 

nieruchomości 2884/15 i parcela rej. „C“ Katastru nieruchomości 2884/23), oznaczony odpowiednim 

poziomym lub pionowym znakiem drogowym, przeznaczony w całości głównie do PARKOWANIA 96 

(dziewięćdziesięciu sześciu) sztuk pojazdów poniższych kategorii (w myśl Załącznika nr 1 do ustawy nr 

725/2004 Dz. U. w brzmieniu obowiązującym): 

 L (motocykle i quady); 

 M1 (samochody osobowe do 3,5 t); 

 N1 (pojazdy przewożące ładunki do 3,5 t); 

bez świadczenia jakichkolwiek dalszych USŁUG związanych z PARKOWANIEM. 

Inne kategorie pojazdów, a to: 

 pojazdy kategorii C (ciągniki gąsienicowe); 

 pojazdy kategorii LS (skutery śnieżne) 

 pojazdy samochodowe kategorii M (pojazdy samochodowe posiadające co najmniej cztery koła 

zaprojektowane i skonstruowane do transportu podróżnych); 

 pojazdy samochodowe kategorii N (pojazdy samochodowe posiadające co najmniej cztery koła 

zaprojektowane i skonstruowane do transportu towaru); 

 pojazdy samochodowe kategorii O (przyczepy wraz z naczepami); 

 pojazdy kategorii P (maszyny robocze); 

 pojazdy kategorii R (przyczepy traktorów); 

 pojazdy kategorii S (wymienne ciągnione maszyny przez traktor); 

 pojazdy kategorii T (ciągniki kołowe); 

 pojazdy kategorii: konkretne zaprzęgi, wózki dla osób niepełnosprawnych, wózki ręczne, wózki ręczne 

z silnikiem, ciągniki jednoosiowe z przyczepą; 

mogą PARKOWAĆ na PARKINGU tylko za zgodą USŁUGODAWCY, w części PARKINGU 

wyznaczonej przez USŁUGODAWCĘ; jednak bez świadczenia jakichkolwiek dalszych USŁUG 

związanych z PARKOWANIEM. 

Pojazdy kategorii V:rowery, rowery z silnikiem pomocniczym, hulajnogi, hulajnogi z silnikiem 

pomocniczym mają wyznaczone odrębne miejsce do PARKOWANIA (bliższych informacji udzieli 

https://www.hotelchopok.sk/


 
 

WELLNESS HOTEL CHOPOK****® 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROPERTY HOLDING, a. s.                                                                        Rejestr Handlowy Sądu Rejonowego Bratislava I, wydział: Sa, pod numerem  3871/B 

Ul. Panenská 13, 811 03 Bratislava                                                                                                                             REGON: 36 358 606; VAT UE: SK2022191930   
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2601 2993                                                                                                                     https://www.hotelchopok.sk/ 

3 

pracownik recepcji HOTELU); bez świadczenia jakichkolwiek dalszych USŁUG związanych                                

z PARKOWANIEM. 

1.13 IMPREZA: odpłatne świadczenie lub pośredniczenie w świadczeniu konkretnych USŁUG w HOTELU na 

podstawie UMOWY w myśl obowiązującego CENNIKA USŁUG lub według odrębnego porozumienia 

pisemnego pomiędzy USŁUGODAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM, w celu zapewnienia zorganizowania 

IMPREZY edukacyjnej lub firmowej lub społeczno – kulturalnej: zwłaszcza kongresu lub konferencji lub 

seminarium, szkolenia, workshopu lub podobnej imprezy edukacyjnej, zorganizowanej bądź w imieniu 

ZAMAWIAJĄCEGO, jak również ich organizatora lub na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO jako pośrednika 

USŁUG dla innego organizatora IMPREZY.  

1.14 USŁUGODAWCA: firma PROPERTY HOLDING, a. s., z siedzibą: ul. Panenská 13, 811 03 

Bratysława, REGON: 36 358 606, NIP: 2022191930, VAT UE: SK2022191930, zarejestrowana: Rejestr 

Handlowy Sądu Rejonowego Bratysława I, wydział: Sa, pod numerem 3871/B, numer rachunku  

(IBAN): SK07 1100 0000 0026 2601 2993 (Tatra banka, a. s.), która jest właścicielem i zarządcą 

HOTELU. 

1.15 USŁUGI: usługi zakwaterowania - ZAKWATEROWANIE, a także dalsze USŁUGI DODATKOWE, 

którymi są: usługi restauracyjne, PARKOWANIE, wellness usługi (zwłaszcza wejścia do basenów, saun 

i siłowni, masaże), usługi kongresowe – wynajem pomieszczeń i obiektów np. w celu organizowania 

różnych imprez firmowych i edukacyjnych – konferencji, seminariów, szkoleń, workshopów lub różnych 

imprez społeczno-kulturalnych; oraz innych usług DODATKOWYCH według aktualnej oferty 

USŁUGODAWCY, które USŁUGODAWCA świadczy w swoim imieniu ZAMAWIAJĄCEMU                            

w HOTELU lub na TERENIE HOTELU, odpłatnie zawsze według obowiązującego CENNIKA USŁUG, 

lub bezpłatnie. 

1.16 STREFA HOTELOWA: konkretne miejsce w HOTELU, gdzie świadczone są konkretne USŁUGI. 

1.17 ZAKWATEROWANIE: odpłatne świadczenie USŁUG zakwaterowania w HOTELU dla 

ZAMAWIAJĄCEGO w imieniu USŁUGODAWCY, według obowiązującego CENNIKA USŁUG lub 

według odrębnego porozumienia pisemnego zawartego pomiędzy USŁUGODAWCĄ                                            

a  ZAMAWIAJĄCYM, na podstawie Umowy zakwaterowania w myśl § 754 i nast. Kodeksu cywilnego                  

w brzmieniu obowiązującym. 

1.18 UMOWA: konkretna UMOWA, wraz z UMOWĄ ZAWIERANĄ NA ODLEGŁOŚĆ, zawarta pomiędzy 

USŁUGODAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM, której przedmiotem jest świadczenie lub pośredniczenie                          

w świadczeniu USŁUG ze strony i w imieniu USŁUGODAWCY, na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Paragraf III. 

Zakres obowiązywania WH i ich aktualność  

1. Niniejsze WH obowiązują dla wszystkich USŁUG świadczonych w HOTELU w imieniu USŁUGODAWCY,               

w stosunku do wszystkich ZAMAWIAJĄCYCH, którzy zawarli z USŁUGODAWCĄ UMOWĘ, której 

przedmiotem są USŁUGI.  

2. WH zamieszczone na stronie internetowej HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/ uważa się za obowiązujące  

WH, które stanowią nieodłączną część on-line formularza rezerwacji na stronie internetowej HOTELU: 

https://www.hotelchopok.sk/, a także konkretnej UMOWY.  

3. USŁUGODAWCA upoważniony jest kiedykolwiek jednostronnie zmienić WH, przy czym nowa (zmieniona) 

treść WH zostanie zamieszczona przez USŁUGODAWCĘ na stronie internetowej HOTELU: 

https://www.hotelchopok.sk/, co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed dniem ich wejścia w życie; takie 

zamieszczenie nowych WH w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO uważa się za poinformowanie o nowych WH.   

Wraz z poinformowaniem o nowych WH USŁUGODAWCA zamieści także pouczenie dla 

ZAMAWIAJĄCEGO, że ZAMAWIAJĄCY ma prawo z powodu zmiany WH odstąpić od UMOWY— jednak 

nie obowiązuje to dla ZAKWATEROWANIA—które jeszcze obowiązuje, w terminie 14 (czternastu) dni od 

zamieszczenia informacji o nowych WH, wraz z zamieszczeniem pouczenia; jednak prawo USŁUGODAWCY 

do tzw. opłat anulacyjnych w myśl warunków anulacji, określonych w paragrafie VI niniejszych WH i obowiązek 

ZAMAWIAJĄCEGO do ich zapłaty, nie są więc na tym etapie w żaden sposób kwestionowane. 

Po bezskutecznym upływie terminu 14 (czternastu) dni od zamieszczenia informacji o nowych WH i od 

zamieszczenia pouczenia, nowe WH w dniu swojego wejścia w życie stanowią nieodłączną częścią UMOWY; 

chyba że ZAMAWIAJĄCY odstąpi od UMOWY zaraz po tym, jak tylko zapoznał się lub mógł się zapoznać 

z treścią nowych WH i zamieszczonym pouczeniem. 

4. Regulamin reklamacji HOTELU jest zamieszczony i dostępny dla KONSUMENTA w widocznym miejscu                    

w recepcji HOTELU; oraz na stronie internetowej HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/.  

https://www.hotelchopok.sk/
https://www.hotelchopok.sk/
https://www.hotelchopok.sk/
https://www.hotelchopok.sk/
https://www.hotelchopok.sk/
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Paragraf IV. 

Zawarcie UMOWY 

1. UMOWA, której przedmiotem będzie jedna lub więcej konkretnych USŁUG, może być ze strony 

ZAMAWIAJĄCEGO zawarta wyłącznie w formie pisemnej; w następującej formie: 

a) podpisanie konkretnej UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO w recepcji HOTELU; 

b) doręczenie pisemnego zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO na adres działu rezerwacji HOTELU w formie 

papierowej lub elektronicznej (e-mail); w takim przypadku ZAMAWIAJĄCY otrzyma w formie papierowej 

lub elektronicznej z adresu e-mail:recepcia@hotelchopok.sk, rezervacie@hotelchopok.sk, lub 

kongres@hotelchopok.sk, potwierdzenie swojego zamówienia; 

c) W przypadku UMOWY ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ za pośrednictwem systemu rezerwacji HOTELU 

na stronie internetowej HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/. 

2. KONSUMENT przyjmuje do wiadomości, że w myśl § 755 a nast. Kodeksu cywilnego w brzmieniu 

obowiązującym swoje prawa nabędzie aż w momencie, gdy stanie się zakwaterowanym (par.VII., punkt 4. 

niniejszych WH).   

3. W przypadku, jeśli UMOWĘ zawrze ODBIORCA (np. pośrednik, biuro podróży, agencja marketingowa lub 

eventowa), ODBIORCA nie jest bez wcześniejszej pisemnej zgody USŁUGODAWCY upoważniony do 

przeniesienia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej UMOWY na jakiekolwiek osoby 

trzecie.  

 

Paragraf V. 

Zapłata, kaucja/zabezpieczenie i warunki płatności  

Zapłata  
1. Ceny, uzgodnione w UMOWIE za konkretne USŁUGI, są ostateczne i zawierają także podatek od wartości 

dodanej (lub inny podatek) według ogólnie wiążących przepisów prawa, obowiązujących w czasie zawarcia  

UMOWY, jeśli w konkretnej UMOWIE nie określono inaczej; W przypadku późniejszej zmiany stawki 

ustawowej podatku lub opłaty miejscowej zostaną poszczególne ceny zmienione zgodnie z ogólnie wiążącymi 

przepisami prawa, obowiązującymi w dniu powastania  zdarzenia podatkowego (VAT i inne podatki), ew. w dniu 

rozliczenia zapłaty za USŁUGI, uzgodnione w konkretnej UMOWIE (opłata miejscowa).  

2. Jeśli USŁUGODAWCA zgodnie z niniejszymi WH w wyjątkowych przypadkach i na podstawie własnej decyzji 

udostępni KONSUMENTOWI w HOTELU inne niż uzgodnione ZAKWATEROWANIE lub przeznaczy  

KONSUMENTOWI do ZAKWATEROWANIA inny niż uzgodniony typ POKOJU HOTELOWEGO,                           

w zakresie, jakości i cechach, które są lepsze niż uzgodnione w  konkretnej UMOWIE (np. większa liczba łóżek), 

to USŁUGODAWCA może żądać za udostępnione ZAKWATEROWANIA w HOTELU i usługi z nim związane 

tylko cenę uzgodnioną w konkretnej UMOWIE jako pierwotnie uzgodnione ZAKWATEROWANIE lub POKÓJ 

HOTELOWY, a nie może domagać się jej podwyższenia. 

3. Jeśli KONSUMENT zgłosi się do ZAKWATEROWANIA w HOTELU po upłynięciu pierwszego dnia OKRESU 

ZAKWATEROWANIA uzgodnionego w konkretnej UMOWIE lub w ogóle nie zgłosi się do 

ZAKWATEROWANIA w HOTELU, obowiązek KONSUMENTA dotyczący zapłaty ceny za 

ZAKWATEROWANIE w HOTELU i za usługi z nim związane za cały OKRES ZAKWATEROWANIA, 

uzgodniony w myśl konkretnej UMOWY, pozostaje bez zmian i trwa w niezmienionym zakresie i wysokości. 

4. Jeśli KONSUMENT zwolni konkretny POKÓJ HOTELOWY przed upływem uzgodnionego OKRESU 

ZAKWATEROWANIA, jego prawo do ZAKWATEROWANIA w HOTELU wygasa; w takim przypadku 

KONSUMENT jest zobowiązany jednak do uiszczenia zapłaty USŁUGODAWCY, uzgodnionej w konkretnej 

UMOWIE za ZAKWATEROWANIE w HOTELU i za usługi z tym związane, za cały OKRES 

ZAKWATEROWANIA, uzgodniony w konkretnej UMOWIE. 

 

Kaucja/Zabezpieczenie (§ 555 Kodeksu cywilnego) 

 

5. USŁUGODAWCA upoważniony jest w trakcie zawierania UMOWY lub w trakcie pobytu w HOTELU żądać od 

ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku naruszenia obowiązków umownych przez ZAMAWIAJĄCEGO, zwłaszcza, 

lecz nie wyłącznie, do zapłaty zaległości za USŁUGI, do rekompensaty powstałej szkody ze strony 

USŁUGODAWCY, do zapłaty kar umownych według niniejszych WH i UMOWY, lub do zapłaty ustawowych 

odsetek za zwłokę, kaucji pieniężnej jako zabezpieczenia płatniczego (§ 555 Kodeksu cywilnego), w formie 

zapewnienia środków pieniężnych na karcie kredytowej ZAMAWIAJĄCEGO (wstępna autoryzacja lub 

udzielenie kompletnych informacji o karcie kredytowej lub w inny podobny sposób) aż do wysokości 100% (sto 

procent) całkowitej zapłaty za zamówione USŁUGI, uzgodnionej w  konkretnej UMOWIE. 

 

https://www.hotelchopok.sk/
mailto:recepcia@hotelchopok.sk
mailto:rezervacie@hotelchopok.sk
mailto:kongres@hotelchopok.sk
https://www.hotelchopok.sk/
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Warunki płatności  

6. USŁUGODAWCA upoważniony jest w trakcie zawierania UMOWY lub w trakcie pobytu ZAMAWIAJĄCEGO 

w HOTELU żądać od ZAMAWIAJĄCEGO płatności całej kwoty lub wpłaty zaliczki, nawet do wysokości 100% 

(sto procent) łącznej sumy za USŁUGI, uzgodnionej w UMOWIE; taką zapłatę lub ZALICZKĘ należy uiścić                 

w terminie określonym przez USŁUGODAWCĘ; bez uszczerbku dla przepisu punktu 2 niniejszego paragrafu 

niniejszych WH. 

7. Zgodnie z § 567 ust. 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym zapłatę za USŁUGI uważa się za 

zapłaconą w dniu zaksięgowania dłużnej sumy na RACHUNKU BANKOWYM HOTELU. 

8. W przypadku zwłoki ZAMAWIAJĄCEGO z uiszczeniem uzgodnionej zapłaty lub jej części za USŁUGI, 

USŁUGODAWCA jest zobowiązany naliczyć ZAMAWIAJĄCEMU odsetki za zwłokę, w następującej 

wysokości:  

a) w stosunku do KONSUMENTA w wysokości uregulowanej przepisami prawa cywilnego (obecnie § 517 ust. 

2 Kodeksu cywilnego brzmieniu obowiązującym);  

b) w stosunku do ODBIORCY w wysokości uregulowanej przepisami prawa handlowego (obecnie § 369 ust. 2 

Kodeksu handlowego w brzmieniu obowiązującym); 

zapłacenie odsetek za zwłokę nie stanowi uszczerbku dla prawa USŁUGODAWCY do rekompensaty szkody 

(wraz z prawem do kary umownej) w całości. 

9. USŁUGODAWCA upoważniony jest do jednostronnego potrącenia jakichkolwiek swoich wierzytelności                   

w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z UMOWY i/lub związanych z UMOWĄ, wraz 

z wierzytelnościami USŁUGODAWCY w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO dotyczącymi rekompensaty 

szkody, także w przypadku, jeśli takie wierzytelności USŁUGODAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO nie są 

jeszcze wymagalne. 

10. ZAMAWIAJĄCY upoważniony jest do jednostronnego potrącenia wobec USŁUGODAWCY tylko tych swoich 

wierzytelności wynikających z UMOWY, które USŁUGODAWCA wyraźnie uznał w formie pisemnej 

ZAMAWIAJĄCEMU lub, które ZAMAWIAJĄCY może odpowiednio zastosować w postępowaniu 

egzekucyjnym (t. j. ZAMAWIAJĄCY ma wobec USŁUGODAWCY tytuł egzekucyjny); ZAMAWIAJĄCY nie 

jest upoważniony do jednostronnego potrącenia w stosunku do USŁUGODAWCY żadnych innych swoich 

wierzytelności. 

 

Paragraf VI. 

Zakończenie UMOWY 

Za porozumieniem stron  

1. USŁUGODAWCA a ZAMAWIAJĄCY mogą uzgodnić w formie pisemnej rozwiązanie i wygaśnięcie 

UMOWY. 

 

Pisemne odstąpienie od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO–WARUNKI ANULOWANIA  
2. Jeśli w UMOWIE nie uzgodniono inaczej, ZAMAWIAJĄCY upoważniony jest odstąpić od UMOWY w formie 

pisemnej tylko z powodu określonego w § 759 ust. 1 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym, przy 

czym USŁUGODAWCA upoważniony jest żądać od ZAMAWIAJĄCEGO odszkodowania, 

które ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić SŁUGODAWCY, jako rekompensatę dla USŁUGODAWCY 

za anulowanie UMOWY- niespełnienie jej przedmiotu, rekompensatę kosztów dla USŁUGODAWCY, 

powstałych w związku z jego przygotowaniem do realizacji przedmiotu UMOWY i utraconych korzyści po 

stronie USŁUGODAWCY  (zwane dalej „ODSZKODOWANIEM“). 

 

KONSUMENT- Porozumienie w sprawie odszkodowania w myśl § 497 Kodeksu cywilnego w brzmieniu 

obowiązującym 
3. KONSUMENT i USŁUGODAWCA uzgodnili, że w przypadku, jeśli KONSUMENT chce odstąpić od 

UMOWY, w takim przypadku KONSUMENT zobowiązuje się (USŁUGODAWCA posiada roszczenie 

względem KONSUMENTA) zapłacić USŁUGODAWCY ODSZKODOWANIE w myśl przepisów 497 Kodeksu 

cywilnego w brzmieniu obowiązującym, w następującej wysokości: 

a) w przypadku anulowania – odstąpienia od UMOWY przez KONSUMENTA w okresie 28 (dwudziestu 

ośmiu) dni - 15 (piętnastu) dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia USŁUGI przez USŁUGODAWCĘ, 

uzgodniono ODSZKODOWANIE w wysokości 30% (trzydziestu procent) z łącznej kwoty netto, 

uzgodnionej w UMOWIE; 

b) w przypadku anulowania – odstąpienia od UMOWY przez KONSUMENTA w okresie 14 (czternastu) dni - 

2 (dwóch) dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia USŁUGI ze strony USŁUGODAWCY, uzgodniono 

https://www.hotelchopok.sk/
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ODSZKODOWANIE w wysokości 50% (pięćdziesięciu procent) łącznej kwoty netto, uzgodnionej                          

w UMOWIE; 

c) W przypadku anulowania – odstąpienia od UMOWY przez KONSUMENTA w okresie pomiędzy                          

2. (drugim) dniem a uzgodnionym dniem rozpoczęcia świadczenia USŁUGI ze strony USŁUGODAWCY, 

uzgodniono ODSZKODOWANIE w wysokości 100% (sto procent) łącznej kwoty netto, uzgodnionej 

w UMOWIE. 

 

ODBIORCA- Porozumienie w sprawie odszkodowania w myśl § 355 ust. 1 Kodeksu handlowego w brzmieniu 

obowiązującym 
4. ODBIORCA i USŁUGODAWCA uzgodnili, że jeśli ODBIORCA chce odstąpić od UMOWY, to w takim 

przypadku ODBIORCA zobowiązuje się (USŁUGODAWCA posiada roszczenie względem KONSUMENTA) 

zapłacić USŁUGODAWCY w myśl przepisów § 355 ust. 1 Kodeksu handlowego w brzmieniu obowiązującym 

ODSZKODOWANIE, w następującej wysokości:    

a) W przypadku anulowania – odstąpienia od UMOWY przez ODBIORCĘ powyżej 60 (sześćdziesięciu) dni 

przed dniem rozpoczęcia świadczenia USŁUGI przez USŁUGODAWCĘ, uzgodniono ODSZKODOWANIE 

w wysokości 30% (trzydziestu procent) łącznej kwoty netto, uzgodnionej w UMOWIE; 

b) W przypadku anulowania – odstąpienia od UMOWY ze strony ODBIORCY w okresie pomiędzy 59 

(pięćdziesiątym dziewiątym) dniem a 30 (trzydziestym) dniem przed dniem rozpoczęcia świadczenia 

USŁUGI ze strony USŁUGODAWCY, uzgodniono ODSZKODOWANIE w wysokości 50% (pięćdziesięciu 

procent) łącznej kwoty netto, uzgodnionej w UMOWIE; 

c) W przypadku anulowania – odstąpienia od UMOWY przez ODBIORCĘ w okresie pomiędzy 29 

(dwudziestym dziewiątym) a 20 (dwudziestym) dniem przed dniem rozpoczęcia świadczenia USŁUGI ze 

strony USŁUGODAWCY, uzgodniono ODSZKODOWANIE w wysokości 70% (siedemdziesiąt procent) 

łącznej kwoty netto, uzgodnionej w UMOWIE; 

d) W przypadku anulowania – odstąpienia od UMOWY przez ODBIORCĘ w okresie pomiędzy 19 

(dziewiętnastym) dniem a uzgodnionym dniem rozpoczęcia świadczenia USŁUGI przez 

USŁUGODAWCĘ, uzgodniono ODSZKODOWANIE w wysokości 100% (sto procent) łącznej kwoty 

netto, uzgodnionej w UMOWIE; 

przy czym z ODSZKODOWANIA zostanie odliczona ewentualna zaliczka za zapłatę uzgodniona w UMOWIE, 

jeśli już została przez ODBIORCĘ wpłacona na rachunek USŁUGODAWCY (zwana dalej „ZALICZKĄ“); 

ODBIORCA i USŁUGODAWCA wyraźnie uzgodnili, że przepis § 355 ust. 2 Kodeksu handlowego                           

w brzmieniu obowiązującym nie zostanie zastosowany dla ich stosunków umownych.  

5. ODBIORCA i USŁUGODAWCA w myśl § 351 ust. 2 Kodeksu handlowego w brzmieniu obowiązującym 

uzgodnili, że USŁUGODAWCA może swoje roszczenie do ODSZKODOWANIA jednostronnie potrącić                         

w stosunku do roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO do zwrotu ZALICZKI lub zapłaty, ew. ich odpowiedniej części. 

6. ODBIORCA i USŁUGODAWCA uzgodnili, że przypadku, jeśli: 

a) zostanie UMOWA przedwcześnie zakończona z powodów po stronie ODBIORCY; 

b) będzie ODBIORCY po raz pierwszy grozić upadłość w myśl Ustawy o upadłości i restrukturalizacji                           

w brzmieniu obowiązującym lub w myśl przepisu prawa innego porządku prawnego z takim samym lub 

podobnym skutkiem prawnym, któremu podlega ODBIORCA i/lub majątek ODBIORCY; 

c) ODBIORCĘ po raz pierwszy dotknie kryzys w myśl § 67a i nast. Kodeksu handlowego w brzmieniu 

obowiązującym lub w myśl przepisu prawa innego porządku prawnego z takim samym lub podobnym 

skutkiem prawnym, któremu podlega ODBIORCA i/lub majątek ODBIORCY; 

d) będzie po raz pierwszy zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości majątku ODBIORCY w myśl Ustawy                      

o upadłości i restrukturalizacji w brzmieniu obowiązującym lub w myśl przepisu prawa innego porządku 

prawnego z takim samym lub podobnym skutkiem prawnym, któremu podlega ODBIORCA i/lub majątek 

ODBIORCY; 

e) zostanie po raz pierwszy złożony wniosek o pozwolenie na restrukturalizację ODBIORCY w myśl Ustawy 

o upadłości i restrukturalizacji w brzmieniu obowiązującym lub w myśl przepisu prawa innego porządku 

prawnego z takim samym lub podobnym skutkiem prawnym, któremu podlega ODBIORCA i/lub majątek 

ODBIORCY; 

w tym momencie powstaje USŁUGODAWCY prawo do pozostawienia sobie całej sumy ew. ZALICZKI, jako 

kompensacja kosztów i utraconych korzyści za przedwczesne zakończenie konkretnej UMOWY, na co 

ODBIORCA zawierając konkretną UMOWĘ wyraźnie i bez zastrzeżeń wyraża zgodę (zwane dalej 

„KOMPENSACJĄ“); 

https://www.hotelchopok.sk/
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ODBIORCA i USŁUGODAWCA według § 364 Kodeksu handlowego w brzmieniu obowiązującym wyraźnie 

uzgodnili zaliczenie zapłaconej ZALICZKI i KOMPENSACJĘ; przy czym niniejsze porozumienie zacznie 

obowiązywać w momencie podanym w literze a) - e) niniejszego punktu, według tego, który nastąpi wcześniej. 

 

Odstąpienie od UMOWY przez USŁUGODAWCĘ 

7. USŁUGODAWCA upoważniony jest od UMOWY odstąpić w formie pisemnej z wyjątkiem powodu 

wymienionego w § 759 ust. 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym, także w następujących 

przypadkach:  

a) w przypadku, jeśli ZAMAWIAJĄCY ma w stosunku do USŁUGODAWCY nieuregulowane zobowiązania 

wynikające z konkretnej UMOWY po terminie płatności; a to wraz z ZALICZKĄ; 

b) w przypadku istotnego naruszenia niniejszych WH przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

c) w przypadku wystąpienia tzw. wyższej siły (vis maior), za które uważa się: 

(i) zjawiska naturalne jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, błyskawica, grad, silny wiatr, wichura, śnieżyca, 

ekstremalny mróz itp.; 

(ii) strajk lub inne niepokoje (społeczne lub polityczne); 

(iii) terroryzm; mobilizacja, wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny lub inne podobne zdarzenia; 

(iv) handlowe, pieniężne, higieniczne, inne akty polityczne i publiczno-prawne organów administracji publicznej 

lub państwowej Republiki Słowackiej, lub innych instytucji/organizacji międzynarodowych lub 

ponadnarodowych (np. prawnie wiążące akty Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w myśl par.7 

ust. 2 Konstytucji Republiki Słowackiej; lub umowa międzynarodowa według par.7 ust. 5 Konstytucji 

Republiki Słowackiej), którym słowacki porządek prawny przyznaje na swoim terytorium uprawnienia do 

ograniczania praw podstawowych i wolności, które ograniczają prawa USŁUGODAWCY 

(v) istnienie pandemii, epidemii lub innego zagrożenia biologicznego, ogłoszenie kwarantanny lub inne podobne  

 ograniczenia; 

jeśli powoduję zrealizowanie konkretnej UMOWY za niemożliwe ze strony USŁUGODAWCY,  ew. jeśli nie 

powodują zamknięcia HOTELU lub ograniczenia jego otwarcia w terminie powyżej 30 (trzydziestu) dni od ich 

pojawienia się; 

d) w HOTELU pojawiły się takie okoliczności eksploatacyjne, z powodu których USŁUGODAWCA, pod 

względem bezpieczeństwa, zdrowia i obowiązujących przepisów prawa, nie jest w stanie świadczyć USŁUGI 

w uzgodnionym zakresie lub jakości; 

e) ZAMAWIAJĄCY w celu zawarcia UMOWY świadomie udostępnił USŁUGODAWCY wprowadzające                  

w błąd lub fałszywe informacje; lub ZAMAWIAJĄCY zataił przez USŁUGODAWCĄ informacje, o których 

gdyby USŁUGODAWCA wiedział wcześniej, to nigdy nie zawarłby UMOWY z ZAMAWIAJĄCYM (np. 

prawdziwa tożsamość ZAMAWIAJĄCEGO lub jego prawdziwe obywatelstwo, lub prawdziwy powód pobytu 

w HOTELU, lub prawdziwy powód korzystania z USŁUG);  

f) USŁUGODAWCA ma uzasadniony powód przypuszczać, że pobyt ZAMAWIAJĄCEGO w HOTELU, na 

TERENIE HOTELU lub na PARKINGU, lub korzystanie z USŁUG przez ZAMAWIAJĄCEGO mogłoby 

zagrozić normalnemu funkcjonowaniu i bezpieczeństwu HOTELU, wraz z jego personelem i pozostałymi 

gośćmi HOTELU; powaga i reputacja HOTELU (wraz z jego personelem) lub USŁUGODAWCY;  

g) doszło ze strony ZAMAWIAJĄCEGO do niedozwolonego wynajmu lub podnajmu pomieszczeń HOTELU, 

na TERENIE HOTELU lub na PARKINGU osobie trzeciej bez wcześniejszej pisemnej zgody 

USŁUGODAWCY;  

h) jeśli powstanie któraś z okoliczności wymienionych w punkcie 7 litera b) - e), a litera g) niniejszego 

paragrafu; 

prawo USŁUGODAWCY do ewentualnego odszkodowania w całości pozostaje bez uszczerbku. 

 

Paragraf VII. 

ZAKWATEROWANIE (Regulamin zakwaterowania- § 754 ust. 2 Kodeksu cywilnego) 

1. Jeśli USŁUGODAWCA nie określi inaczej, KONSUMENT może się zakwaterować w HOTELU w ramach 

uzgodnionego OKRESU ZAKWATEROWANIA tylko w dniu uzgodnionym w UMOWIE jako dzień 

rozpoczęcia ZAKWATEROWANIA, najwcześniej od godz. 14.00; KONSUMENT nie ma prawa do 

wcześniejszego udostępnienia POKOJU HOTELOWEGO (ZAKWATEROWANIA SIĘ) w HOTELU. 

2. Jeśli KONSUMENT nie zakwateruje się w HOTELU najpóźniej do godz. 24.00 pierwszego dnia OKRESU 

ZAKWATEROWANIA uzgodnionego w konkretnej UMOWIE, wygasa obowiązek USŁUGODAWCY „do 

rezerwacji“ KONSUMENTOWI ZAKWATEROWANIA lub konkretnego POKOJU HOTELOWEGO według 

konkretnej UMOWY, a USŁUGODAWCA ma prawo dysponować takim ZAKWATEROWANIEM lub 

konkretnym POKOJEM HOTELOWYM w inny sposób. 

https://www.hotelchopok.sk/
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3. Przy zgłoszeniu się do ZAKWATEROWANIA w HOTELU pracownik recepcie HOTELU wyda 

KONSUMENTOWI kartę hotelową (zakwaterowania), w której poda nazwę HOTELU, imię i nazwisko 

KONSUMENTA, numer POKOJU HOTELOWEGO przeznaczonego do ZAKWATEROWANIA 

KONSUMENTA w HOTELU, datę uzgodnioną w UMOWIE jako dzień zakończenia ZAKWATEROWANIA 

(w ramach uzgodnionego OKRESU ZAKWATEROWANIA), a także klucz dostępu (kartę chipową) 

do POKOJU HOTELOWEGO przeznaczonego do ZAKWATEROWANIA KONSUMENTA w HOTELU. 

4. KONSUMENT w myśl § 755 i nast. Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym staje się zakwaterowaną 

osobą w momencie rejestracji w recepcji HOTELU, w momencie wpisania KONSUMENTA przez 

USŁUGODAWCĘ do tzw. księgi domowej; do tego momentu KONSUMENT występuje jedynie w charakterze 

ZAMAWIAJĄCEGO.  

5. KONSUMENT przy zgłoszeniu się do ZAKWATEROWANIA w HOTELU przed rozpoczęciem 

ZAKWATEROWANIA jest zobowiązany umożliwić pracownikowi recepcji HOTELU, aby sprawdził 

tożsamość KONSUMENTA, a w tym celu KONSUMENT jest zobowiązany do przedłożenia swojego 

ważnego dokumentu tożsamości; W przypadku osób, którym nie wydaje się dowodu tożsamości z powodu ich 

wieku (DZIECI), ich tożsamość należy potwierdzić ważnym paszportem lub ważnym dokumentem 

potwierdzającym ubezpieczenie –Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego.  

6. W trakcie OKRESU ZAKWATEROWANIA może w uzasadnionych przypadkach dyrektor HOTELU lub 

osoba przez niego upoważniona wezwać KONSUMENTA do potwierdzenia jego tożsamości. 

7. KONSUMENT, który jest cudzoziemcem (nie jest obywatelem Republiki Słowackiej), jest zobowiązany                   

w trakcie zgłoszenia się do ZAKWATEROWANIA w HOTELU jeszcze przed rozpoczęciem korzystania                   

z ZAKWATEROWANIA w HOTELU wypełnić formularz urzędowy o zgłoszeniu pobytu obcokrajowca, 

ustanowiony w niniejszej szczególnej ustawie oraz zamieścić w nim prawdziwe i pełne wszystkie wymagane 

dane. 

8. KONSUMENT jest zobowiązany po wprowadzeniu się POKOJU HOTELOWEGO, przydzielonego przez 

USŁUGODAWCĘ w celu ZAKWATEROWANIA dobrze sprawdzić POKÓJ HOTELOWY, a ewentualne 

braki, wady lub inne zastrzeżenia do obiektu lub wyposażenia POKOJU HOTELOWEGO i jego akcesoriów 

natychmiast zgłosić w recepcji HOTELU; taki sam obowiązek posiada KONSUMENT w przypadku, gdy 

braki lub wady POKOJU HOTELOWEGO zostaną odkryte w trakcie uzgodnionego OKRESU 

ZAKWATEROWANIA lub w dniu uzgodnionym w UMOWIE jako dzień zakończenia 

ZAKWATEROWANIA; w przeciwnym razie KONSUMENT odpowiada w całości za powstałą szkodę. 

9. Po zawarciu konkretnej UMOWY, a także po rozpoczęciu ZAKWATEROWANIA w konkretnym POKOJU 

HOTELOWYM USŁUGODAWCA i KONSUMENT mogą uzgodnić przedłużenie OKRESU 

ZAKWATEROWANIA; w takim przypadku USŁUGODAWCA nie ma jednak prawnego obowiązku do 

świadczenia KONSUMENTOWI ZAKWATEROWANIA w tym samym POKOJU HOTELOWYM, który został 

przydzielony KONSUMENTOWI w momencie rozpoczęcia ZAKWATEROWANIA, a także po upłynięciu 

pierwotnie uzgodnionego OKRESU ZAKWATEROWANIA.  

Jeśli USŁUGODAWCA nie określi, że KONSUMENT może po przedłużeniu OKRESU ZAKWATEROWANIA 

w dalszym ciągu korzystać z  ZAKWATEROWANIA w dotychczasowym POKOJU HOTELOWYM, 

KONSUMENT jest zobowiązany zwolnić (w myśl punktu 10. Niniejszego paragrafu) dotychczasowy POKÓJ 

HOTELOWY najpóźniej do godz. 11.00 w ostatnim dniu pierwotnie uzgodnionego OKRESU 

ZAKWATEROWANIA; jeśli USŁUGODAWCA nie określi późniejszego czasu jego zwolnienia. 

10. W dniu uzgodnionym w UMOWIE jako dzień zakończenia ZAKWATEROWANIA w ramach uzgodnionego 

OKRESU ZAKWATEROWANIA, wygasa KONSUMENTOWI prawo do ZAKWATEROWANIA w HOTELU- 

w konkretnym POKOJU HOTELOWYM przydzielonym przez USŁUGODAWCĘ w celu 

ZAKWATEROWANIA w HOTELU; a KONSUMENT jest zobowiązany zwolnić POKÓJ HOTELOWY, co 

oznacza: 

 usunąć z takiego POKOJU HOTELOWEGO wszystkie swoje wniesione rzeczy; 

 fizycznie opuścić taki POKÓJ HOTELOWY; a  

 zwrócić pracownikowi recepcji HOTELU kod dostępu (kartę chipową) przydzieloną do takiego POKOJU 

HOTELOWEGO; 

w następujących godzinach: 

 najpóźniej do godz. 11.00; jeśli prawo KONSUMENTA do ZAKWATEROWANIA w HOTELU wygasa 

poprzez upłynięcie OKRESU ZAKWATEROWANIA, uzgodnionego w konkretnej UMOWIE; 

 zaraz po wygaśnięciu prawa do ZAKWATEROWANIA w HOTELU, jeśli prawo do ZAKWATEROWANIA 

w HOTELU wygasa z innego powodu w myśl niniejszych WH (zwłaszcza według par. VI., punkt 8.);  

https://www.hotelchopok.sk/
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po upłynięciu niniejszej godziny (po godz. 11.00) USŁUGODAWCA ma prawo do naliczania 

KONSUMENTOWI kary umownej, w wysokości określonej w obowiązującym CENNIKU USŁUG; nie stanowi 

to uszczerbku dla prawa USŁUGODAWCY do odszkodowania w całości. 

11. Jeśli KONSUMENT przy wygaśnięciu prawa do ZAKWATEROWANIA w HOTELU z jakiegokolwiek powodu 

nie zwróci USŁUGODAWCY klucza dostępu (kartę chipową), przydzielonego do konkretnego POKOJU 

HOTELOWEGO, USŁUGODAWCA ma prawo żądać jako odszkodowanie uiszczenie opłaty w wysokości                 

5,- EUR (słownie: pięć euro). 

12. KONSUMENT nie jest bez wcześniejszej pisemnej zgody USŁUGODAWCY— w tym przypadku 

reprezentowanego przez dyrektora HOTELU—upoważniony do dalszego wynajmowania (t. j. oddania                          

w podnajem) lub umożliwienia korzystania w innym celu z POKOJU HOTELOWEGO wraz z jego 

wyposażeniem, przydzielonym przez USŁUGODAWCĘ w celu ZAKWATEROWANIA, w ramach 

uzgodnionego OKRESU ZAKWATEROWANIA. 

13. Do POKOJU HOTELOWEGO upoważnieni są wchodzić wyznaczeni przedstawiciele USŁUGODAWCY,                     

w związku z wypełnianiem swoich obowiązków pracowniczych w HOTELU (np. pokojówka hotelowa, 

konserwator, kierownik –menadżer STREFY HOTELOWEJ, dyrektor HOTELU); a w ich obecności także 

ewentualni dostawcy z zewnątrz, świadczący usługi dla USŁUGODAWCY (zwłaszcza konserwacja, 

naprawy, sprawdzanie  i serwisy urządzeń i technologii). 

14. KONSUMENT może skorzystać z pierwszego śniadania w HOTELU dopiero po upłynięciu pierwszej nocy po 

rozpoczęciu uzgodnionego OKRESU ZAKWATEROWANIA w HOTELU; a z pierwszej kolacji w HOTELU w 

przedostatni dzień OKRESU ZAKWATEROWANIA; jeśli nie uzgodniono inaczej pomiędzy USŁUGODAWCĄ 

a KONSUMENTEM. 

15. W trakcie OKRESU ZAKWATEROWANIA i po jego zakończeniu KONSUMENT przed każdym opuszczeniem 

POKOJU HOTELOWEGO zobowiązany jest zamknąć w POKOJU HOTELOWYM zwłaszcza kurki z wodą, 

zgasić światło, wyłączyć klimatyzację i wszystkie dalsze urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego lub 

inne (zwłaszcza telewizor), zamknąć drzwi i okna, oraz sprawdzić, czy przy opuszczeniu POKOJU 

HOTELOWEGO prawidłowo zamknięto drzwi wejściowe do POKOJU HOTELOWEGO.  

16. W trakcie ZAKWATEROWANIA w HOTELU może KONSUMENT przyjmować gości tylko we wspólnych  

pomieszczeniach HOTELU (restauracje, Lobby bar, Relax bar); przyjmowanie gości w POKOJU 

HOTELOWYM jest możliwe tylko po wcześniejszej akceptacji USŁUGODAWCY lub pracownika recepcji 

HOTELU, po sprawdzeniu tożsamości osoby fizycznej przychodzącej w odwiedziny. Gość musi opuścić POKÓJ 

HOTELOWY najpóźniej do godz. 22.00 w tym dniu, w którym przyszedł do HOTELU; w przeciwnym razie 

USŁUGODAWCA ma prawo żądać od KONSUMENTA zapłatę ceny za ZAKWATEROWANIE w POKOJU 

HOTELOWYM, również zapłatę ceny USŁUG związanych z ZAKWATEROWANIEM za osobę fizyczną, która 

przebywała u KONSUMENTA w POKOJU HOTELOWYM, a to według obowiązującego CENNIKA USŁUG. 

Paragraf VIII. 

IMPREZA  

1. Ponieważ USŁUGODAWCA nie jest organizatorem żadnej IMPREZY, za wszystkie szkody powstałe w związku 

z IMPREZĄ: 

a) w HOTELU (wraz z jego wyposażeniem);lub 

b) na TERENIE HOTELU (wraz z jego wyposażeniem); lub  

c) na PARKINGU; 

d) po stronie USŁUGODAWCY;lub 

e) po stronie osób trzecich; 

które zostały wyrządzone przez ZAMAWIAJĄCEGO, uczestników lub gości IMPREZY, pracowników 

ZAMAWIAJĄCEGO lub przez innych jego dostawców – partnerów umownych, ręczy i odpowiada wyłącznie 

ZAMAWIAJĄCY. 

2. USŁUGODAWCA ma prawo żądać od ZAMAWIAJĄCEGO przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia 

dotyczącego powstania szkody, uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu po stronie USŁUGODAWCY, 

a także osób trzecich (np. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, przechowanie, gwarancję bankową lub 

inną formę gwarancji przez stronę trzecią); jeszcze przed zawarciem UMOWY. 

3. ZAMAWIAJĄCY nie jest upoważniony bez wcześniejszej pisemnej zgody USŁUGODAWCY, jeśli 

w UMOWIE uzgodniono jako miejsce do zorganizowania IMPREZY, dalej wynajmować (t. j. oddać w 

podnajem) lub umożliwić inne korzystanie z pomieszczeń HOTELU, ani TERENU HOTELU, ani PARKINGU; 

postępowanie ZAMAWIAJĄCEGO bez pisemnej zgody USŁUGODAWCY uważa się za poważne naruszenie 

niniejszych WH i konkretnej UMOWY. 
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Prawa własności intelektualnej 

4. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany mieć prawidłowo uregulowane wszystkie swoje zobowiązania ustawowe 

i umowne oraz obowiązki wynikające ZAMAWIAJĄCEMU z praw własności intelektualnej, zwłaszcza praw 

autorskich, praw związanych z prawem autorskim i z prawa własności przemysłowej, także wobec posiadaczy 

autorskich praw osobistych z własności intelektualnej, a także wobec posiadaczy (lub zastępców posiadaczy) 

praw majątkowych (wraz z podmiotami zbiorowego zarządzania) z własności intelektualnej; na własny koszt, 

a jeśli to możliwe, jeszcze przed zawarciem konkretnej UMOWY. 

5. Jeśli w związku z IMPREZĄ (przed, w trakcie lub po jej zakończeniu) ktoś miał jakiekolwiek roszczenie                        

w stosunku do USŁUGODAWCY z powodu naruszenia praw własności intelektualnej lub z powodu 

niespełnienia zobowiązań i obowiązków ustawowych lub umownych związanych z korzystaniem z wyników 

twórczego dzieła umysłowego konkretnych autorów, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się wypłacić 

odszkodowanie USŁUGODAWCY–zwrócić wszystkie koszty i szkody z tym związane. 

6. Z HOTELU i TERENU HOTELU nie można korzystać bez wcześniejszej pisemnej zgody USŁUGODAWCY               

w celu reklamowania jakichkolwiek USŁUG lub czynności, które są sprzeczne z przyjętymi dobrymi obyczajami 

lub z prawem, czy już bezpośrednio w pomieszczeniach HOTELU lub na TERENIE HOTELU, lub 

zamieszczeniem pomieszczeń HOTELU lub  TERENU HOTELU poprzez wysyłanie, retransmisje lub za 

pośrednictwem internetu (streaming - ciągła transmisja materiału audiowizualnego pomiędzy źródłem 

a ostatecznym użytkownikiem), wraz z zapisem obrazu lub audiowizualnym, a ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje 

się przestrzegać tego zakazu i zapewnić jego przestrzeganie także ze strony uczestników lub gości IMPREZY, 

jego pracowników lub jego dostawców – partnerów umownych; postępowanie ZAMAWIAJĄCEGO bez 

pisemnej zgody USŁUGODAWCY uważa się za poważne naruszenie niniejszych WH i konkretnej UMOWY. 

7. USŁUGODAWCA jest właścicielem znaku towarowego „HOTEL CHOPOK****
®
“i znaku towarowego  

„WELNESS HOTEL CHOPOK****
®
“. 

 

Materiały dekoracyjne, przedmioty wystawiennicze i reklamowe  

8. Jakakolwiek instalacja rzeczy ruchomych w HOTELU lub na TERENIE HOTELU lub na PARKINGU jest 

możliwa tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody w formie pisemnej przez USŁUGODAWCĘ; działanie  

ZAMAWIAJĄCEGO bez pisemnej zgody USŁUGODAWCY uważa się za poważne naruszenie niniejszych WH 

i konkretnej UMOWY. 

9. Wszystkie materiały dekoracyjne, przedmioty wystawiennicze i reklamowe lub inne rzeczy ruchome, które 

należą do ZAMAWIAJĄCEGO lub osoby trzeciej uczestniczącej w organizacji IMPREZY, lub uczestnika albo 

gościa IMPREZY — jeśli ich USŁUGODAWCA w formie pisemnej nie wziął na przechowanie —osoby te 

wnoszą do pomieszczeń HOTELU i przechowują w pomieszczeniach HOTELU lub w pomieszczeniach 

znajdujących się na TERENIE HOTELU lub na PARKINGU wyłącznie na własne ryzyko; USŁUGODAWCA 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich utratę, zniszczenie lub uszkodzenie. 

10. Wszystkie materiały dekoracyjne, przedmioty wystawiennicze i reklamowe lub inne rzeczy ruchome, które 

należą do ZAMAWIAJĄCEGO lub osoby trzeciej uczestniczącej w organizacji IMPREZY, lub uczestnika lub 

gościa IMPREZY, muszą spełniać wszystkie wymogi ustawowe; zwłaszcza normy higieniczne, zdrowotne, 

pożarowe, bezpieczeństwa i techniczne. 

USŁUGODAWCA upoważniony jest żądać od właściciela lub posiadacza takich rzeczy odpowiednich 

dokumentów (potwierdzenia, certyfikaty itp.); w przeciwnym razie USŁUGODAWCA ma prawo nie zgodzić się 

na obecność takich rzeczy w HOTELU, na TERENIE HOTELU lub na PARKINGU. 

11. Wszystkie materiały dekoracyjne, przedmioty wystawiennicze i reklamowe lub inne rzeczy ruchome, które 

należą do ZAMAWIAJĄCEGO lub osoby trzeciej uczestniczącej w organizacji IMPREZY muszą być zgodnie 

z Ustawą o reklamie i  dobrymi obyczajami; w przeciwnym razie USŁUGODAWCA ma prawo przerwać 

IMPREZĘ, lub także całkowicie ją zakończyć, bez prawa ZAMAWIAJĄCEGO do odszkodowania lub do zwrotu 

zapłaty (wraz z ZALICZKĄ), która została już wpłacona za IMPREZĘ. 

12. Po zakończeniu IMPREZY—jeśli w UMOWIE nie zostało uzgodnione inaczej—muszą zostać natychmiast 

wszystkie materiały dekoracyjne, przedmioty wystawiennicze i reklamowe lub inne rzeczy ruchome, które należą 

do ZAMAWIAJĄCEGO lub osoby trzeciej uczestniczącej w organizacji IMPREZY, lub uczestnika lub gościa 

IMPREZY, usunięte z pomieszczeń HOTELU, z TERENU HOTELU lub z PARKINGU; w przeciwnym razie 

USŁUGODAWCA ma prawo do usunięcia tych rzeczy z pomieszczeń HOTELU,  z TERENU HOTELU lub 

z PARKINGU, na koszty ZAMAWIAJĄCEGO; bez uszczerbku USŁUGODAWCY do rekompensaty szkody. 
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Wyposażenie techniczne HOTELU 

13. USŁUGODAWCA świadczy w HOTELU w celach IMPREZY wynajem pomieszczeń niemieszkalnych 

z wyposażeniem, w myśl aktualnej oferty USŁUGODAWCY, zamieszczonej na stronie internetowej HOTELU: 

https://www.hotelchopok.sk/lub w konkretnej ofercie USŁUGODAWCY, przesłanej ZAMAWIAJĄCEMU. 

14. Wyposażenie techniczne poszczególnych pomieszczeń niemieszkalnych HOTELU, przeznaczonych do 

zorganizowania IMPREZY, może się w aktualnym czasie różnić od oferty umieszczonej na stronie internetowej 

HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/. 

 

Ograniczenia danych i inne  

15. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany wcześniej przekonsultować z USŁUGODAWCĄ żądany rozdzaj/typ 

i szybkość transmisji połączenia internetowego (np. LAN/Wi-Fi), wymagany minimalny strumień danych i liczbę 

danych; liczba i rodzaj/typ wtyczek elektrycznych i wtyczek LAN, napięcie w sieci elektrycznej (ze względu na 

możliwe obciążenie) i itp.. 

16. Instalacja i korzystanie z urządzeń elektrycznych będących własnością ZAMAWIAJĄCEGO lub osoby trzeciej 

w HOTELU, na TERENIE HOTELU lub na PARKINGU jest możliwa tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody 

w formie pisemnej przez USŁUGODAWCĘ; to jednak nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialności za 

ewentualne szkody majątkowe lub uszkodzenie zdrowia po stronie USŁUGODAWCY lub osób trzecich; 

postępowanie ZAMAWIAJĄCEGO bez pisemnej zgody USŁUGODAWCY uważa się za poważne naruszenie 

niniejszych WH i konkretnej UMOWY. 

 

Własna żywność i napoje  

17. W pomieszczeniach HOTELU, na TERENIE HOTELU i na PARKINGU można udostępnić jedzenie i napoje 

zapewnione przez ZAMAWIAJĄCEGO tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody w formie pisemnej przez 

USŁUGODAWCĘ; takie postępowanie ZAMAWIAJĄCEGO bez pisemnej zgody USŁUGODAWCY uważa się 

za poważne naruszenie niniejszych WH i konkretnej UMOWY; zgoda USŁUGODAWCY może zostać 

uwarunkowana zapłatą („corkage”); przy czym jednak USŁUGODAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności  

za jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności i napojów; a ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się wypłacić 

odszkodowanie USŁUGODAWCY odnośnie wszystkich ewentualnych roszczeń osób trzecich z niniejszego 

tytułu. 

18. USŁUGODAWCA także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności 

lub napojów, wyniesionych na zewnątrz z pomieszczeń HOTELU w trakcie lub po zakończeniu IMPREZY, lub 

wyniesionych na zewnątrz z pomieszczeń HOTELU w celu ich prywatnej konsumpcji. 

 

Usuwanie odpadów  

19. ZAMAWIAJĄCY jest odpowiedzialny za zbieranie, usuwanie (wywóz i likwidację) odpadów, 

niewykorzystanych rzeczy związanych z reklamą lub innych podobnych rzeczy ruchomych, a także materiałów 

do pakowania, które w związku z IMPREZĄ zostały po jej zakończeniu w HOTELU, na TERENIE HOTELU 

lub na PARKINGU; W przypadku ODBIORCY odnoszą się do niego dalsze obowiązki, a to zwłaszcza w myśl               

§ 81 ust. 7 litera b) punkt 1 a § 83ust. 1 a ust. 2 Ustawy nr 79/2015 Dz. U. o odpadach w brzmieniu 

obowiązującym. 

 

Paragraf IX. 

PARKING i PARKOWANIE 

1. Przyjazd środkiem transportu na PARKING jest dozwolony tylko po dostępnych drogach do tego 

przeznaczonych.  

2. PARKING jest w całości przeznaczony przede wszystkim do celów PARKOWANIA, bez świadczenia 

jakichkolwiek dalszych USŁUG związanych z PARKOWANIEM, dla następujących kategorii (w myśl 

Załącznika nr 1 do ustawy nr 725/2004 Dz. U. w brzmieniu obowiązującym) pojazdów samochodowych:  

 L (motocykle i quady);  

 M1 (pojazdy osobowe do 3,5 t); 

 N1 (pojazdy przewożące ładunki do 3,5 t); 

Inne kategorie pojazdów, a to:  

 pojazdy kategorii C (ciągniki gąsienicowe); 

 pojazdy kategorii LS (skutery śnieżne) 

 pojazdy samochodowe kategorii M (pojazdy samochodowe posiadające co najmniej cztery koła 

zaprojektowane i skonstruowane do transportu podróżnych); 

https://www.hotelchopok.sk/
https://www.hotelchopok.sk/
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 pojazdy samochodowe kategorii N (pojazdy samochodowe posiadające co najmniej cztery koła 

zaprojektowane i skonstruowane do transportu towaru); 

 pojazdy samochodowe kategorii O (przyczepy wraz z naczepami); 

 pojazdy kategorii P (maszyny robocze); 

 pojazdy kategorii R (przyczepy traktorów); 

 pojazdy kategorii S (wymienne ciągnione maszyny przez traktor); 

 pojazdy kategorii T (ciągniki kołowe); 

 pojazdy kategorii V: konkretne zaprzęgi, wózki dla osób niepełnosprawnych, wózki ręczne, wózki ręczne 

z silnikiem, ciągniki jednoosiowe z przyczepą; 

 

mogą PARKOWAĆ na PARKINGU tylko za zgodą USŁUGODAWCY, na konkretnie określonej części 

PARKINGU. 

Pojazdy kategoria V: konkretne rowery, rowery z silnikiem pomocniczym, hulajnogi, hulajnogi z silnikiem 

pomocniczym mają wyznaczone indywidualne miejsce do PARKOWANIA (bliższych informacji udziela  

pracownik recepcji HOTELU); a to bez świadczenia jakichkolwiek dalszych USŁUG związanych                                    

z PARKOWANIEM. 

3. PARKOWANIE pojazdów przewożących niebezpieczne substancje jest zabronione; to nie obowiązuje                    

w przypadku, jeśli chodzi o zaopatrzenie HOTELU. 

4. PARKING nie jest strzeżony ani w inny sposób chroniony; USŁUGODAWCA nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w Pojazdach zaparkowanych na PARKINGU lub na TERENIE 

HOTELU, wraz z rzeczami ruchomymi znajdującymi się w niniejszych pojazdach. 

5. Postój i PARKOWANIE pojazdów na TERENIE HOTELU jest dozwolone tylko na PARKINGU, jeśli 

ZAMAWIAJĄCY z USŁUGODAWCĄ w formie pisemnej nie uzgodnią inaczej; w przypadku indywidualnych 

wymogów dotyczących postoju i PARKOWANIA pojazdów na TERENIE HOTELU ze strony 

ZAMAWIAJĄCEGO, jeśli ZAMAWIAJĄCY z USŁUGODAWCĄ tak uzgodnią, USŁUGODAWCA może 

nałożyć opłatę za PARKOWANIE. 

6. PARKOWANIE na PARKINGU może odbywać się na dowolnym miejscu, zawsze jednak według znaków   

(poziomych i pionowych; z wyjątkiem tych miejsc parkingowych, które są oznaczone odpowiednim pionowym 

znakiem drogowym jako zajęte miejsce PARKINGOWE lub miejsce do E-ŁADOWANIA; dla 

ZAMAWIAJĄCEGO jest to bezpłatna USŁUGA. 

7. USŁUGODAWCA jest według swojego uznania upoważniony na koszt i ryzyko ZAMAWIAJĄCEGO 

odholować pojazd z PARKINGU lub nakazać jego odholowanie na miejsce do tego przeznaczone, jeśli: 

 na PARKINGU grozi powstanie bezpośredniej szkody lub uszkodzenia ciała; 

 w wyniku zaparkowania pojazdu na PARKINGU zagrożone jest normalne funkcjonowanie PARKINGU; 

 grozi lub już pojawił się wyciek paliw, innych płynów eksploatacyjnych, wyparów i z pojazdu ; 

a ZAMAWIAJĄCY pomimo wezwania USŁUGODAWCY natychmiast nie dokonał naprawy. 

8. ZAMAWIAJĄCY nie ma prawa pozostawić PARKINGU lub jego części bez wcześniejszej pisemnej zgody 

USŁUGODAWCY do korzystania lub najmu lub do innej dyspozycji żadnej osoby trzeciej. 

9. Na prośbę pracownika recepcji HOTELU jest ZAMAWIAJĄCY zobowiązany udzielić jemu informacji, czy 

parkuje swój pojazd samochodowy na PARKINGU; a także ew. podać dane identyfikacyjne pojazdu 

samochodowego. 

 

E-ŁADOWANIE  

10. Bezpłatne E-ŁADOWANIE na PARKINGU jest to samoobsługa, dozwolone jest tylko dla pojazdów 

elektrycznych, których właścicielami są osoby ZAKWATEROWANE, maksymalnie do zakończenia OKRESU 

ZAKWATEROWANIA; ŁADOWANIA innych urządzeń elektrycznych i urządzeń na napęd elektryczny, np. 

hooverboard (zwłaszcza segway, deskorolki elektryczne, elektryczne deskorolki dziecięce) można dokonać  tylko 

po wcześniejszej pisemnej zgodzie USŁUGODAWCY; usługa ta może być płatna. 

11. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany sprawdzić wcześniej parametry techniczne swojego pojazdu i stacji 

ładowania; zwłaszcza typ prądu elektrycznego (AC lub DC) ze stacji ładowania, napięcie i moc stacji ładowania, 

wymagany rozdaj/typ złącza do ładowania (np. CCS- Combo Charging System, CHAdeMO, Typ 1, Typ 2 

Mennekes).  

12. Ze względu na samoobsługę E-ŁADOWANIA na PARKINGU wyłącznie ZAMAWIAJĄCY jest 

odpowiedzialny zwłaszcza za prawidłowe przestrzeganie instrukcji obsługi stacji ładowania i instrukcji obsługi 

pojazdu (wraz z jego akcesoriami; zwłaszcza baterie i kable do ładowania), oraz za prawidłowe podłączenie 

pojazdu do stacji ładowania. 

https://www.hotelchopok.sk/
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13. USŁUGODAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę majątkową ZAMAWIAJĄCEGO                          

(w pojeździe lub jego akcesoriach – zwłaszcza w akumulatorze i kablach do ładowania lub stacji do ładowania) 

lub uszkodzeniu ciała ZAMAWIAJĄCEGO, do których doszło u ZAMAWIAJĄCEGO w wyniku jego własnego 

umyślnego i niestarannego zachowania (zaniechania); zwłaszcza zaniechania lub nieprzestrzegania wytycznych 

USŁUGODAWCY lub instrukcji obsługi stacji ładowania lub wytycznych producenta pojazdu lub poprzez 

niewłaściwe lub niefachowe obchodzenie się ze stacją do ladnowania lub kablami do ładowania. 

 

Paragraf X. 

USŁUGI DODATKOWE 
1. USŁUGAMI DODATKOWYMI są usługi, które USŁUGODAWCA świadczy ZAMAWIAJĄCEMU 

odpłatnie według obowiązującego CENNIKA USŁUG lub bezpłatnie, w treści i zakresie, jak podano                       

w konkretnej ofercie (np. w pakiecie pobytowym), którą USŁUGODAWCA aktualnie oferuje 

ZAMAWIAJĄCEMU, jednak zawsze w zależności od aktualnych godzin otwarcia poszczególnych STREF 

HOTELOWYCH, świadczących w HOTELU konkretne USŁUGI DODATKOWE (aktualne godziny 

otwarcia poszczególnych STREF HOTELOWYCH, świadczących USŁUGI DODATKOWE są dostępne                  

w recepcji HOTELU, na stronie internetowej HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/ oraz przy każdym 

wejściu do konkretnej STREFY HOTELOWEJ). 

2. Parametry techniczne i wizualne poszczególnych STREF HOTELOWYCH, świadczących w HOTELU 

konkretne USŁUGI DODATKOWE, mogą się obecnie różnić od oferty zamieszczonej na stronie 

internetowej HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/. 

3. USŁUGI DODATKOWE świadczone w zwiazku z ZAKWATEROWANIEM to: 

 usługi restauracyjne w HOTELU; 

 PARKOWANIE na PARKINGU; 

 Usługi wellness centrum w HOTELU: 

(i) wejścia do basenów w HOTELU: basen pływacki PLESNIVEC (15,00 m x 7,50 m), basen dla dzieci 

i świat saun PLESNIVEC; basen pływacki PRASLIČKA (20,00 m x 8,00 m) i świat saun PRASLIČKA; 

(ii) wejścia do fitnescentrum; 

(iii) usługi masażu; 

(iv) manicure; 

(v) pedikure; 

 usługi Lobby baru w HOTELU, wraz z 3 (trzema) torami do bowlingu i 1 (jednego) stołu bilardowego; 

 usługi Relax baru w HOTELU; wraz z 4 (czterami) torami do bowlingu, 3 (trzema) stołami bilardowymi 

i salon gier (piłkarzyki, air-hockey); 

 przechowalnia nart w HOTELU (tylko w czasie aktualnych godzin otwarcia); 

 Kącik dla dzieci „ŚWIAT DZIECKA CHOPÍK“ w HOTELU (nie jest to szkoła lub obiekt szkolny w myśl 

Ustawy o szkolnictwie –Ustawa nr 245/2008 Dz. U. w brzmieniu obowiązującym); 

 Kącik LEGO
® 

dla dzieci w HOTELU nie jest to szkoła lub obiekt szkolny w myśl Ustawy o szkolnictwie – 

Ustawa nr 245/2008 Dz. U. w brzmieniu obowiązującym); 

 plac zabaw na TERENIE HOTELU; 

 w czasie ich aktualnych godzin kursowania  –według nastawionego harmonogramu czasowego i według ich 

aktualnej dostępności 3 (trzy) komfortowe hotelowe Ski-busy mogące przewieść 50 (pięćdziesiąt)osób;  

 bezpłatne łącze internetowe WiFi w HOTELU; 

 możliwość ładowania pojazdów elektrycznych na PARKINGU. 

4. USŁUGI DODATKOWE świadczone w związku z ZAKWATEROWANIEM są USŁUGAMI uzależnionymi od 

ZAKWATEROWANIA i zgodnie z § 52a ust. 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym, gdzie 

niniejsze USŁUGI DODATKOWE w przypadku zakończenia ZAKWATEROWANIA automatycznie wygasają; 

jeśli USŁUGODAWCA i ZAMAWIAJĄCY nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej. 

5. USŁUGI DODATKOWE świadczone w związku z IMPREZĄ to: 

 PARKOWANIE na PARKINGU; 

 usługi restauracyjne w HOTELU;  

 catering w HOTELU;  

 ZAKWATEROWANIE w HOTELU;  

 bezpłatne łącze internetowe WiFi w HOTELU. 

6. USŁUGI DODATKOWE świadczone w związku z IMPREZĄ są USŁUGAMI uzależnionymi od IMPREZY                    

i zgodne z § 52a ust. 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym, niniejsze USŁUGI DODATKOWE                 

https://www.hotelchopok.sk/
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w przypadku zakończenia IMPREZY automatycznie wygasają; jeśli USŁUGODAWCA i ZAMAWIAJĄCY w 

formie pisemnej nie uzgodnią inaczej. 

7. ZAMAWIAJĄCY jest przy korzystaniu z DODATKOWYCH USŁUG zobowiązany zawsze przestrzegać 

Regulaminu konkretnej STREFY HOTELOWEJ świadczącej konkretną DODATKOWĄ USŁUGĘ, wytyczne 

personelu USŁUGODAWCY i niniejsze WH. 

8. Kącik dla dzieci „ŚWIAT DZIECKA CHOPÍK “ w HOTELU ani „Kącik dla dzieci LEGO
®
“ w HOTELU nie są 

szkołą lub obiektem szkolnym w myśl Ustawy o szkolnictwie (Ustawa nr 245/2008 Dz. U. w brzmieniu 

obowiązującym); ZAMAWIAJĄCY jest w dalszym ciągu odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 

DZIECI w trakcie pobytu DZIECI w tych kącikach, przy czym ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany przestrzegać 

Regulaminu w każdym z tych kącików, wytycznych personelu USŁUGODAWCY i niniejsze WH; 

USŁUGODAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia DZIECI.  

9. Na placu zabaw na TERENIE HOTELU mogą DZIECI przebywać tylko pod opieką i pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej (która ukończyła 18 lat); a ZAMAWIAJĄCY przebywa na niniejszym placu zabaw na własną 

odpowiedzialność – własne ryzyko, przy czym ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do przestrzegania 

Regulaminu niniejszego placu zabaw, wytycznych personelu USŁUGODAWCY i niniejszych WH; 

USŁUGODAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia DZIECI. 

Paragraf XI. 

Przepisy wspólne  

1. Przyjazd środkiem transportu na PARKING jest dozwolony tylko po drogach dojazdowych do tego 

przeznaczonych.  

2. USŁUGODAWCA ani jego pracownicy nie udzielają innym osobom informacji o ZAMAWIAJĄCYM;                         

z wyjątkiem, gdy ZAMAWIAJĄCY wyraził na to pisemną zgodę, lub jeśli taki obowiązek USŁUGODAWCY 

wynika z postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

A. Zapobieganie powstaniu szkody  

3. ZAMAWIAJĄCY zgodnie z § 415 i nast. Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym jest zobowiązany 

postępować zawsze w taki sposób, aby nie dochodziło do powstania szkody majątkowej lub zagrożenia życia 

lub zdrowia, a w celu zapobieganiu powstania szkody jest zobowiązany postępować w sposób odpowiedni do 

okoliczności i możliwości; o każdej groźbie szkody majątkowej HOTELU, majątku TERENU HOTELU 

i majątku PARKINGU, a także o każdym zapobieganiu powstaniu niniejszej szkody jest ZAMAWIAJĄCY 

zobowiązany natychmiast poinformować pracowników recepcji HOTELU.    

4. W POKOJU HOTELOWYM ani w innym pomieszczeniach HOTELU nie może korzystać ZAMAWIAJĄCY 

z żadnych wniesionych przez siebie:   

a) urządzeń elektrycznych lub przyrządów elektrycznych do przygotowywania lub obróbki żywności i napojów 

(w szczególności kuchenka, płyta grzewcza, spirala, czajnik);  

b) urządzeń elektrycznych lub przyrządów elektrycznych do obróbki lub konserwacji odzieży (w szczególności 

żelazko);  

c) urządzeń gazowych lub sprzętu na gaz; 

d) jakichkolwiek urządzeń lub sprzętu, które mogłyby uszkodzić wyposażenie i umeblowanie POKOJU 

HOTELOWEGO lub HOTELU; 

niniejsze ograniczenie nie dotyczy korzystania z urządzeń elektrycznych zainstalowanych w konkretnym 

POKOJU HOTELOWYM, przenośnych urządzeń elektrycznych służących do higieny osobistej ludzi (maszynka 

do golenia, suszarka do włosów, urządzenie elektroniczne do układania włosów lub lokówka itp.) ale nie  

zwierząt, do telefonów komórkowych, przenośnych komputerów, tabletów i ich ładowarki (zasilacze). 

 

B. Zasady zachowania się w HOTELU, na TERENIE HOTELU i na PARKINGU 

 

B1. Korzystanie z USŁUG i cisza nocna 

5. W przypadku, jeśli zachowanie się KONSUMENTA w HOTELU będzie powodowało powtarzające się skargi 

pozostałych gości zakwaterowanych w HOTELU, USŁUGODAWCA może KONSUMENTA tymczasowo 

usunąć z pomieszczeń HOTELU; w przypadkach skrajnych także anulować KONSUMENTOWI 

ZAKWATEROWANIE, ew. anulować konkretną UMOWĘ, bez jakiegokolwiek odszkodowania. 

6. Od godz. 22.00 do 6.00 KONSUMENT jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej i nie przeszkadzania 

innym osobom swoim zachowaniem w HOTELU, które są zakwaterowane lub korzystają z innych USŁUG                  

w HOTELU, a także jako personel USŁUGODAWCY. 

https://www.hotelchopok.sk/
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W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub w przypadku nieodpowiedniego zachowania się KONSUMENTA 

(zwłaszcza zakłócenie porządku publicznego) w pomieszczeniach HOTELU lub na TERENIE HOTELU lub na 

PARKINGU, jeśli KONSUMENT pomimo zwrócenia uwagi ze strony USŁUGODAWCY nie zrezygnuje ze 

swojego zachowania, USŁUGODAWCA ma prawo - a to na koszt KONSUMENTA (cena za jedną godzinę 

wyjazdu prywatnej jednostki interwencyjnej ochrony JÁGER – ochrana osôb a majetku, s.r.o. wynosi 50,- 

EURO)— wezwać prywatną jednostkę interwencyjną zajmującą się ochroną JÁGER - ochrana osôb a majetku,     

s. r. o.,  i spisanie w związku z tym protokołu. 

 

B2. Odpady 

7. W HOTELU, na TERENIE HOTELU i na PARKINGU jest zabronione składowanie jakichkolwiek odpadów – 

zwłaszcza mieszanych, komunalnych lub biologicznych albo ich części, z wyjątkiem odpadów, które są  

wynikiem własnej pracy HOTELU, wraz z ZAKWATEROWANIEM; naruszenie niniejszego zakazu uważa się 

za poważne naruszenie niniejszych WH i konkretnej UMOWY.  

8. KONSUMENT jest zobowiązany zwykłe odpady mieszane (komunalne) umieszczać w pojemnikach na śmieci, 

umieszczonych w POKOJU HOTELOWYM, lub w pomieszczeniach HOTELU. 

 

 

 

B3. Przechowywanie rzeczy  

9. W HOTELU, na TERENIE HOTELU i na PARKINGU bez wcześniejszej pisemnej zgody USŁUGODAWCY 

jest zabronione korzystanie lub magazynowanie rzeczy, substancji łatwopalnych i wybuchowych; substancje 

chemiczne, biologiczne, ropne i toksyczne; rzeczy i substancje w inny sposób szkodliwe lub niebezpieczne,  

substancje, procesy, urządzenia, technologie zagrażające lub szkodzące życiu, zdrowiu, mieniu lub środowisku 

naturalnemu, lub ich części i akcesoria; naruszenie niniejszego zakazu uważa się za poważne naruszenie 

niniejszych WH i konkretnej UMOWY. 

10. KONSUMENT nie może wnosić do POKOJU HOTELOWEGO w celu przechowywania żadnego sprzętu 

sportowego i innych przedmiotów, dla których znajduje się w HOTELU lub na TERENIE HOTELU 

przygotowane specjalnie miejsce do przechowywania. 

11. KONSUMENT nie może wnosić w celu przechowywania żadnego sprzętu sportowego i innych przedmiotów, do 

przechowywania których w HOTELU lub na TERENIE HOTELU przygotowano specjalne miejsce do ich 

przechowywania, ani do wspólnych pomieszczeń HOTELU (zwłaszcza recepcja, korytarze, windy, strefa 

wspólna); nie obowiązuje to w przypadku, jeśli przez takie wspólne pomieszczenie HOTELU (zwłaszcza 

recepcja i korytarze) przechodzi KONSUMENT w celu ich przechowania w specjalnym miejscu przeznaczonym 

do przechowania. 

12. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany swój sprzęt narciarski (zwłaszcza narty, kijki, buty narciarskie, snowboardy) 

przechowywać wyłącznie w zamykanych elektronicznie szafkach, przeznaczonych do przechowywania sprzętu 

narciarskiego, znajdujących się w pomieszczeniu HOTELU, oznaczonego jako „lyžiareň – przechowalnia nart“, 

przy czym jest zobowiązany do respektowania jej aktualnych godzin otwarcia; USŁUGODAWCA odpowiada 

wyłącznie tylko za szkodę wyrządzoną na sprzęcie narciarskim (zwłaszcza narty, kijki, buty narciarskie, 

snowboardy) odłożonym w niniejszych szafkach.  

 

B4. Konsumpcja żywności i napojów  

13. WYŻYWIENIE jest podawane tylko w restauracjach HOTELU, w Lobby barze i w Relax barze,w godzinach 

określonych w Regulaminie każdej restauracji i każdego z barów; poza czasem przeznaczonym na podawanie 

posiłków mogą zostać przygotowane posiłki KONSUMENTOWI na jego prośbę w zależności od aktualnych 

możliwości personelu USŁUGODAWCY, za specjalną zapłatę wykraczającą poza UMOWĘ, według aktualnego 

CENNIKAUSŁUG.  

14. KONSUMENT upoważniony jest konsumować posiłki (jedzenie i napoje) wyłącznie w restauracjach HOTELU, 

w Lobby barze i w Relax barze. Zabronione jest wynoszenie z restauracji HOTELU, z Lobby baru i z Relax baru 

podawane posiłki i przekąski (zwłaszcza żywność i napoje) lub ich inwentarz, wraz z naczyniami (zwłaszcza 

szklanki, filiżanki, talerze, sztućce); naruszenie niniejszego zakazu uważa się za poważne naruszenie niniejszych 

WH i konkretnej UMOWY. 

15. Jeśli KONSUMENT jest zainteresowany spożywaniem posiłków (jedzenia i napojów) w POKOJU 

HOTELOWYM, KONSUMENT może zamówić dostarczenie posiłków (jedzenia i napojów) do POKOJU 

HOTELOWEGO w recepcji HOTELU lub w restauracji, za specjalną opłata wykraczającą poza UMOWĘ, 

według aktualnego CENNIKA USŁUG. 

https://www.hotelchopok.sk/
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16. USŁUGODAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo zdrowotne jedzenia 

i napojów wyniesionych z pomieszczeń HOTELU w celu prywatnej konsumpcji. 

17. W przypadku prośby ZAMAWIAJĄCEGO dotyczącej specjalnego wyżywienia —np. z powodu nietolerancji 

pokarmowych —USŁUGODAWCA ma prawo naliczać sobie dodatkową opłatę –dopłata i przygotowanie 

takiego specjalnego wyżywienia odbędzie się dopiero po pisemnej zgodzie ZAMAWIAJĄCEGO na 

dodatkową opłatę - dopłatę. 

B5. Zakaz palenia; regulacja dotycząca substancji odurzających i psychotropowych, trucizn i prekursorów, 

broni i amunicji  

18. Z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych i prawidłowo oznaczonych, w HOTELU, na TERENIE HOTELU                

i na PARKINGU obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i podobnych produktów (np. jakakolwiek 

forma papierosów elektronicznych); naruszenie niniejszego zakazu uważa się za poważne naruszenie niniejszych 

WH i konkretnej UMOWY. 

19. W HOTELU, na TERENIE HOTELU lub na PARKINGU jest zabronione korzystanie/używanie, sprzedawanie 

lub pośredniczenie jakichkolwiek substancjach odurzających i psychotropowych, trucizn i prekursorów, wraz z 

jakimikolwiek dozwolonymi roślinami halucynogennymi i psychotropowymi; naruszenie niniejszego zakazu 

uważa się za poważne naruszenie niniejszych WH i konkretnej UMOWY.  

20. W HOTELU, na TERENIE HOTELU i na PARKINGU jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody 

USŁUGODAWCY posiadanie, sprzedawanie ,pośredniczenie lub przechowywanie jakiejkolwiek broni lub jej 

części i akcesoriów, materiałów wybuchowych, pocisków lub amunicji; naruszenie niniejszego zakazu uważa się 

za poważne naruszenie niniejszych WH i konkretnej UMOWY. 

 

B6. Aktywność rekreacyjna  

21. Grać w piłkę i inne gry sportowe może KONSUMENT tylko w przeznaczonych do tego pomieszczeniach 

HOTELU lub w specjalnych miejscach na TERENIE HOTELU, to wszystko musi odbywać się w taki sposób, 

aby nie dochodziło do naruszenia ciszy i spokoju lub do zagrożenia życia i zdrowia innych osób 

zakwaterowanych w HOTELU lub korzystających z innych USŁUGI w HOTELU lub personelu 

USŁUGODAWCY. 

22. W HOTELU jest zabronione „korzystać“ z cyfrowych kryptowalut (np. BITCOIN); naruszenie niniejszego 

zakazu uważa się za poważne naruszenie niniejszych WH i konkretnejUMOWY. 

23. W HOTELU jest zabronione prowadzenie jakichkolwiek gier hazardowych (w myśl Ustawy nr 30/2019                        

w brzmieniu obowiązującym), wraz z hazardem on-line (kasyna, automaty do gry, quizomaty itd.); naruszenie 

niniejszego zakazu uważa się za poważne naruszenie niniejszych WH i konkretnej UMOWY. 

 

C. Zwierzęta domowe 

24. W celu niniejszych WH pod pojęciem zwierząt domowych rozumie się zwierzęta w myśl definicji podanej w § 2 

litera a) zarządzenia Ministerstwa Rolnictwa Republiki Słowackiej nr 123/2008 Dz. U.  

25. Wejście do HOTELU ze zwierzętami domowymi jest możliwe tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody                    

w formie pisemnej przez USŁUGODAWCĘ, w liczbie maksymalnie dwóch zwierząt domowych w jednym 

POKOJU HOTELOWYM; przy czym takie zwierzę domowe musi posiadać ważny paszport zwierzęcia 

domowego (certyfikat szczepienia) lub ważny certyfikat weterynaryjny dla psów, kotów i fretki wstępujące 

do Unii Europejskiej w celach niehandlowych. 

26. Wejście do HOTELU ze zwierzętami żyjącymi na wolności lub zwierzętami zwykle chowanymi lub trzymanymi 

w celach hodowlanych lub ze zwierzętami niebezpiecznymi jest zabronione; naruszenie niniejszego zakazu 

uważa się za poważne naruszenie niniejszych WH i konkretnej UMOWY. 

27. Cena za pobyt lub ZAKWATEROWANIE zwierzęcia w HOTELU określona jest według obowiązującego 

CENNIKA USŁUG.  

28. W przypadku, że ZAMAWIAJĄCY ukryje przed USŁUGODAWCĄ - nie zgłosi w recepcji HOTELU, że                      

w HOTELU umieścił jakiekolwiek zwierzę, zobowiązuje się zapłacić USŁUGODAWCY za każde ukryte 

zwierzę karę umowną w wysokości 200,- EURO (dwieście euro) za każdą noc, którą takie zwierzę spędziło                   

w HOTELU.  

29. Na pobyt lub ZAKWATEROWANIE zwierząt domowych w HOTELU odnoszą się następujące warunki:  

a) Zwierzę domowe może zostać w HOTELU zakwaterowane tylko wtedy, gdy jego powierzchnia ciała jest 

czysta (np. bez błota, mokrej sierści), nie przejawia oznak agresji lub innych uciążliwych oznak (zwłaszcza 

dźwiękowych), lub nie posiada brzydkiego wyglądu lub nieprzyjemnego zapachu; w przypadku, jeśli pobyt 

zwierzęcia domowego w HOTELU będzie powodował powtarzające się skargi pozostałych osób 

zakwaterowanych w HOTELU lub korzystających z USŁUG w HOTELU, USŁUGODAWCA może zwierzę 

https://www.hotelchopok.sk/
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domowe usunąć z pomieszczeń HOTELU; a w skrajnym przypadku także anulować ZAMAWIAJĄCEMU 

ZAKWATEROWANIE, bez jakiejkolwiek rekompensaty; 

b) w HOTELU zwierzę domowe może przebywać przez cały czas tylko w POKOJU HOTELOWYM; w 

pozostałych pomieszczeniach HOTELU może zwierzę domowe przebywać tylko w obecności jego 

właściciela/posiadacza —zawsze jednak musi to być osoba dorosła (która ukończyła 18 lat)—w czasie  

niezbędnym do przesunięcia się do POKOJU HOTELOWEGO lub z POKOJU HOTELOWEGO poza 

pomieszczenia HOTELU; 

c) we wszystkich wspólnych pomieszczeniach HOTELU—zwłaszcza korytarze, schody i windy musi każdy pies 

być na smyczy i musi mieć założony kaganiec; koty i inne zwierzęta domowe muszą być w pomieszczeniach 

HOTELU przenoszone zawsze tylko przez ich właściciela/posiadacza; zawsze musi to być jednak osoba 

dorosła (która ukończyła 18 lat); 

d) zwierzęta domowe nie mogą odpoczywać – leżeć na łóżku lub innym urządzeniu/inwentarzu POKOJU 

HOTELOWEGO lub urządzeniu/inwentarzu HOTELU, z wyjątkiem podłogi (dywanu i płytek); 

e) do karmienia zwierząt domowych nie można używać żadnego urządzenia/inwentarza POKOJU 

HOTELOWEGO lub urządzenia/inwentarza HOTELU; ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany posiadać własne 

karmniki, pojniki; 

naruszenie niniejszych warunków pobytu lub ZAKWATEROWANIA zwierząt domowych w HOTELU uważa 

się za poważne naruszenie niniejszych WH i konkretnej UMOWY. 

30. Bez wcześniejszej pisemnej zgody USŁUGODAWCY na TERENIE HOTELU lub na PARKINGU zabronione 

jest tymczasowo chować lub pielęgnować swoje lub osoby trzeciej:  

 zwierzęta domowe;   

 zwierzęta dzikie;  

 zwierzęta zwykle chowane lub trzymane w celach hodowlanych; 

 zwierzęta niebezpieczne;     

naruszenie niniejszego zakazu uważa się za poważne naruszenie niniejszych WH i konkretnej UMOWY. 

31. Swobodne poruszanie się zwierząt domowych w HOTELU, na TERENIE HOTELU lub na PARKINGU 

jest zabronione. 

32. USŁUGODAWCA nie zapewnia na TERENIE HOTELU żadnej powierzchni do wyprowadzania zwierząt 

domowych; ZAMAWIAJĄCY jest jedynie odpowiedzialny za likwidację odpadów (wraz z odpadem 

biologicznym – zwłaszcza odchody zwierzęce) związanych z chowaniem i posiadaniem zwierząt domowych                    

w HOTELU lub w związku z chowaniem i posiadaniem zwierząt na TERENIE HOTELU lub na PARKINGU. 

33. Za jakąkolwiek szkodę wyrządzonę przez zwierzę w HOTELU, na TERENIE HOTELU lub na PARKINGU 

odpowiada w całości właściciel /posiadacz konkretnego zwierzęcia. 

 

 

D. Ograniczenie wejścia i poruszania się; ograniczenie świadczenia USŁUG 

 

D1. Ograniczenie wejścia i poruszania się 
34. ZAMAWIAJĄCY nie może wchodzić do tych pomieszczeń HOTELU lub do tych części znajdujących się na 

TERENIE HOTELU, które oznaczone są zakazem wstępu, lub oznaczone są jako pomieszczenia przeznaczone 

wyłącznie dla pracowników/personelu HOTELU lub które służą do zapewnienia funkcjonowania i obsługi 

HOTELU lub jego poszczególnych STREF HOTELOWYCH. 

 

D2. Ograniczenie świadczenia USŁUG 

35. USŁUGODAWCA ma prawo z powodów eksploatacyjnych i ilościowych do ograniczenia zawartości i zakresu 

czynności poszczególnych STREF HOTELOWYCH- urządzeń przeznaczonych na świadczenia 

DODATKOWYCH USŁUG także w trakcie ich godzin otwarcia: a to bez rekompensaty. 

36. USŁUGODAWCA może z powodów eksploatacyjnych lub ilościowych ograniczyć KONSUMENTOWI wejście  

do STREF HOTELOWYCH - obiektów przeznaczonych na świadczenia DODATKOWYCH USŁUG, także w 

trakcie  GODZIN ich otwarcia, poprzez ograniczenie OKRESU pobytu KONSUMENTA w takich STREFACH 

HOTELOWYCH co najmniej na 1 (jedną) godzinę pobytu KONSUMENTA; a to bez rekompensaty. 

37. USŁUGODAWCA ma prawo z powodów eksploatacyjnych i ilościowych do ograniczenia KONSUMENTOWI 

wejścia do STREF HOTELOWYCH - obiektów przeznaczonych na świadczenia DODATKOWYCH USŁUG 

także w trakcie ich GODZIN otwarcia, poprzez limitowaną liczbę osób obecnych w konkretnym przedziale 

czasowym—z reguły podczas 1 (jednej) godziny — w takich STREFACH OTELOWYCH – obiektach; a to bez 

rekompensaty.  

https://www.hotelchopok.sk/
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38. USŁUGODAWCA ma prawo ograniczyć KONSUMENTOWI wejście do restauracji HOTELU, jeśli 

KONSUMENT nie posiada odpowiedniego stroju wizytowego - zgodnie z  dress codem, przeznaczonym dla 

konkretnej restauracji HOTELU i konkretnej części dnia — a to bez rekompensaty. 

39. W przypadku podejrzenia ze strony personelu USŁUGODAWCY, że KONSUMENT jest pod wpływem 

alkoholu lub innych substancji psychotropowych, personel USŁUGODAWCY ma prawo odmówić wpuszczenia 

KONSUMENTA do restauracji HOTELU lub Lobby baru lub Relax baru i nie świadczyć KONSUMENTOWI 

zamówionych USŁUG; bez rekompensaty. 

40. KONSUMENT ma stanowczo zakazane korzystanie w HOTELU z usług wellness centra (zwłaszcza basenów, 

saun, masaży) będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających lub psychotropowych;                          

W przypadku wątpliwości odnośnie trzeźwości KONSUMENTA personel USŁUGODAWCY lub zarządca 

konkretnej USŁUGI w HOTELU ma prawo odmówić KONSUMENTOWI wejścia do centrum wellness;  bez 

rekompensaty.  

41. KONSUMENT, który cierpi na choroby (zwłaszcza sercowo – naczyniowe) lub posiada problemy zdrowotne, 

ew. posiada jakiekolwiek widoczne problemy zdrowotne lub choroby, a pobyt zwłaszcza w basenie lub saunie 

może pogorszyć jego stan zdrowia lub zagrozić życiu lub zdrowiu tego KONSUMENTA lub innych osób, 

obecnych w danym czasie w basenie lub w saunie, może w HOTELU korzystać z usług wellness centrum tylko 

na własne ryzyko i odpowiedzialność, przy czym jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu wellness 

centrum w HOTELU i postępować według niego; W przypadku wątpliwości o stanie zdrowia KONSUMENTA  

personel USŁUGODAWCY lub zarządca konkretnej USŁUGI w HOTELU ma prawo odmówić wejścia 

KONSUMENTOWI do centrum wellness; bez rekompensaty.  

42. KONSUMENT, który cierpi na choroby lub posiada problemy zdrowotne, ew. posiada jakiekolwiek inne  

problemy zdrowotne, które w trakcie świadczenia USŁUG ze strony USŁUGODAWCY wymagają specjalnych 

procedur i indywidualnego podejścia (wraz z zakupem lub przetwarzaniem surowców), których nieprzestrzeganie 

może spowodować pogorszenie stanu zdrowia KONSUMENTA (np. różne substancje wywołujące nietolerancję), 

jest zobowiązany o tym wcześniej powiadomić USŁUGODAWCĘ w formie pisemnej już w trakcie zawierania  

UMOWY; W przypadku wątpliwości o stanie zdrowia KONSUMENTA personel USŁUGODAWCY lub 

zarządca konkretnej USŁUGI w HOTELU może odmówić świadczenia KONSUMENTOWI zamówionych 

USŁUG; bez rekompensaty.  

43. USŁUGODAWCA upoważniony jest odmówić sprzedaży lub podania napojów alkoholowych i wyrobów 

tytoniowych osobom, które nie ukończyły 18 lat, a także osobom będących pod wyraźnym wpływem alkoholu 

lub innych substancji odurzających lub psychotropowych. 

 

D3. Poruszanie się DZIECI w pomieszczeniach HOTELU i na TERENIE HOTELU 

44. DZIECI w wieku do sześciu (6) lat mogą się poruszać w pomieszczeniach HOTELU lub na TERENIE HOTELU 

tylko pod opieką osoby doroslej (która ukończyła 18 lat) i nie mogą pozostawać w pomieszczeniach HOTELU, 

wraz z POKOJEM HOTELOWYM i ich balkonami/tarasami, lub na TERENIE HOTELU bez nadzoru osoby 

dorosłej (co najmniej 18 lat). 

 

Paragraf XII. 

Odpowiedzialność ze strony USŁUGODAWCY jako sprzedającego za wady odpłatnej USŁUGI lub 

sprzedanego produktu  
1. USŁUGODAWCA odpowiada tylko za wady odpłatnej USŁUGI; lub sprzedanego produktu.  

 

2. Ważny Regulamin reklamacji jest umieszczony w HOTELU zawsze w widocznym miejscu, dostępnym dla 

KONSUMENTA; i jest zamieszczony także na stronie internetowej HOTELU: https://www.hotelchopok.sk/. 

 

Paragraf XIII. 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez USŁUGODAWCĘ 

1. USŁUGODAWCA nie odpowiada za szkodę majątkową lub uszkodzenie ciała ZAMAWIAJĄCEGO, którą 

ZAMAWIAJĄCY wyrządził sobie sam własnym umyślnym lub nieodpowiednim postępowaniem 

(zaniechaniem). 

2. USŁUGODAWCA odpowiada za szkodę na rzeczach wniesionych do pomieszczeń HOTELU lub odłożonych               

w pomieszczeniach HOTELU według konkretnej UMOWY, niniejszych WH i przepisów § 433 i nast. Kodeksu 

cywilnego w brzmieniu obowiązującym. ZAMAWIAJĄCY nie ma prawa do rekompensaty szkody na rzeczach 

wniesionych lub odłożonych klejnotach/biżuterii, pieniądzach i innych rzeczach cennych—jeśli nie zostały 

przekazane na przechowanie za potwierdzeniem—maksymalnie do sumy określonej w odpowiednim przepisie 

https://www.hotelchopok.sk/
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prawa Republiki Słowackiej (aktualnie w myśl przepisów § 1c rozporządzenia rządu Republiki Słowackiej nr 

87/1995 Dz. U.; maksymalnie do kwoty : 332,- EURO). 

3. W wyniku bezpłatnego udostępniania wolnego miejsca na odłożenie konkretnej rzeczy ruchomej na PARKINGU 

lub na TERENIE HOTELU nie powstaje pomiędzy USŁUGODAWCĄ i ZAMAWIAJĄCYM umowa 

przechowania (§ 747 i nast. Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym); ani inna podobna UMOWA.  

4. ZAMAWIAJĄCY musi natychmiast domagać się prawa do rekompensaty szkody na wniesionych i odłożonych 

rzeczach w recepcji HOTELU lub u USŁUGODAWCY; prawo ZAMAWIAJĄCEGO wygaśnie, jeśli nie 

zostanie dochodzone najpóźniej 15 (piętnastego) dnia po dniu, gdy ZAMAWIAJĄCY jako pokrzywdzony 

dowiedział się o szkodzie (§ 436 a nast. Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym).  

 

 

Paragraf XIV. 

Przepisy szczegółowe dla UMÓW ZAWARTYCH NA ODLEGŁOŚC z KONSUMENTEM 

1. Jeśli konkretną UMOWĘ zawiera KONSUMENT z USŁUGODAWCĄ jako płatną UMOWĘ ZAWIERANĄ 

NA ODLEGŁOŚĆ, obowiązuje poniższe:  

a) KONSUMENT upoważniony jest od konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM 

ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ—z wyjątkiem ZAKWATEROWANIA—odstąpić bez podania 

przyczyny, a to w formie pisemnej (wraz e-mailem), w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od 

dnia zawarcia konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA 

ODLEGŁOŚĆ; termin odstąpienia od konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM 

ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ jest zachowany, jeśli KONSUMENT prześle zawiadomienie 

o odstąpieniu od konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA 

ODLEGŁOŚĆ przed upłynięciem terminu na odstąpienie od konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE 

ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ;    

b) KONSUMENT może w celu odstąpienia od konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM 

ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ—z wyjątkiem ZAKWATEROWANIA—wykorzystać także formularz 

odstąpienia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszych WH; 

c) USŁUGODAWCA jest zobowiązany natychmiast, najpóźniej do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od 

doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM 

ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ, zwrócić KONSUMENTOWI wszystkie płatności, które od niego 

otrzymał na podstawie konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA 

ODLEGŁOŚĆ lub w związku z nią; pozostaje to bez uszczerbku dla przepisu paragrafu VI., punkt 3 

niniejszych WH (warunki anulacji). 

2. Jeżeli na podstawie konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA 

ODLEGŁOŚĆ ma dojść do rozpoczęcia świadczenia konkretnej USŁUGI przed upłynięciem terminu na 

odstąpienie od konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

lub jeśli KONSUMENT poprosi o świadczenie konkretnej USŁUGI przed upłynięciem terminu na odstąpienie od 

konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ, 

USŁUGODAWCA niniejszym: 

a) poucza KONSUMENTA o tym, że udzielając zgody na rozpoczęcie świadczenia konkretnej odpłatnej 

USŁUGI przed upłynięciem terminu na odstąpienie od konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE 

ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ KONSUMENT po całkowitym świadczeniu konkretnej 

odpłatnej USŁUGI traci prawo do  odstąpienia od konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE 

ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ; 

b) KONSUMENT na podstawie takiego swojego wniosku udzieli także wyraźnej zgody na rozpoczęcie 

świadczenia konkretnej odpłatnej USŁUGI przed upłynięciem terminu na odstąpienie od konkretnej 

UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ; Konsument takim 

swoim wnioskiem także potwierdza, że został prawidłowo pouczony zgodnie z literą a) niniejszego paragrafu 

niniejszych WH. 

3. KONSUMENT przyjmuje do wiadomości, że traci prawo do odstąpienia od konkretnej UMOWY                                   

O CHARAKTERZE ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ po całkowitym świadczeniu 

konkretnej odpłatnej USŁUGI i powstaje mu obowiązek uiszczenia zapłaty - ceny za rzeczywiste wykonanie 

zrealizowanych świadczeń – konkretną odpłatną USŁUGĘ, a to:   

a) w momencie zawarcia konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA 

ODLEGŁOŚĆ z USŁUGODAWCĄ, w której KONSUMENT poprosił USŁUGODAWCĘ o świadczenie 

konkretnej odpłatnej USŁUGI, jeśli KONSUMENT niniejszą UMOWĘ O CHARAKTERZE 

ODPŁATNYM ZAWARTĄ NA ODLEGŁOŚĆ zawrze podczas biegu terminu 14 (czternastu) dni 

https://www.hotelchopok.sk/
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kalendarzowych do odstąpienia od niniejszej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM 

ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ; 

b) w momencie całkowitego świadczenia konkretnej odpłatnej USŁUGI przez USŁUGODAWCĘ, jeśli 

świadczenie konkretnej odłatnej USŁUGI rozpoczęto za wyraźną zgodą KONSUMENTA i KONSUMENT 

ogłosił, że został prawidłowo pouczony o tym, że wyrażając niniejszą zgodę traci prawo do odstąpienia od 

konkretnej UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ                              

z  USŁUGODAWCĄ. 

 

Paragraf XV. 

Komunikacja i doręczanie  

1. W celu ogólnej komunikacji z HOTELEM podaje USŁUGODAWCA  następujący e-mail: 

recepcia@hotelchopok.sk. 

2. W celu komunikacji odnośnie IMPREZ podaje USŁUGODAWCA następujący e-mail: kongres@hotelchopok.sk. 

3. W celu komunikacji odnośnie ZAKWATEROWANIA podaje USŁUGODAWCA następujący e-mail: 

rezervacie@hotelchopok.sk. 

4. USŁUGODAWCA i ZAMAWIAJĄCY uzgodnili, że dokumenty doręczane są za pośrednictwem firmy  

Slovenská pošta, a. s., jako przesyłki na adres siedziby wpisany w odpowiednim rejestrze (handlowy, działalności 

gospodarczej lub inny podobny rejestr publiczny) lub miejscu zamieszkania; lub w formie elektronicznej na 

uzgodnione adresy e-mail. Dokumenty można doręczyć także osobiście osobie upoważnionej do odbioru  

dokumentów w imieniu adresata, przy czym takie doręczanie musi być w formie pisemnej potwierdzone przez 

osobę, która odebrała dokument, wraz z czytelnym podaniem nazwiska, daty i podpisu niniejszej osoby. 

Doręczany dokument uważa się za doręczony: 

a) w dniu odebrania przesyłki przez Stronę Umowy, która jest adresatem; 

b) w dniu, kiedy adresat odmówi przyjęcia przesyłki; 

c) najpóźniej jednak w trzecim (3) dniu roboczym po: 

 potwierdzonym wysłaniu dokumentów przesyłką poleconą na adres siedziby i miejsca zamieszkania  

adresata; 

 potwierdzonym wysłaniu dokumentów w formie elektronicznej na uzgodniony adres e-mail adresata, przy 

czym w celu udowodnienia wysłania dokumentu w formie elektronicznej uważa się tylko potwierdzenie 

elektroniczne automatycznie sporządzone przez program poczty elektronicznej, potwierdzające doręczenie 

poczty elektronicznej na adres e-mail adresata, lub pisemne potwierdzenie adresata o doręczeniu 

dokumentu, doręczone na adres e-mail wysyłającego dokument. 

 

Paragraf XVI. 

Rozstrzyganie sporów  

A. KONSUMENT 

1. W przypadku rozstrzygania sporów wynikających z konkretnej UMOWY lub z niniejszych WH KONSUMENT 

jest upoważniony zwrócić się do podmiotu alternatywnego rozstrzygania sporów, którym jest Słowacka Inspekcja 

Handlowa ds. stosunków prawnych zawartych w myśl niniejszych WH.  

2. KONSUMENT upoważniony jest do rozstrzygania sporów z konkretnej UMOWY lub z niniejszych WH także za 

pośrednictwem systemu alternatywnego systemu rozstrzygania sporów; link na platformę alternatywnego 

rozstrzygania sporów http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 

 

B. ODBIORCA 

3. USŁUGODAWCA i ODBIORCA uzgodnili, że wszystkie spory, które powstaną ze stosunków prawnych 

powstałych na podstawie konkretnej UMOWY lub niniejszych WH, a także w związku z konkretną UMOWĄ 

lub niniejszymi WH, wraz ze sporami dotyczącymi ważności, interpretacji i wygaśnięcia konkretnej UMOWY 

lub niniejszyvh WH, a wraz ze sporami pomiędzy USŁUGODAWCĄ i ODBIORCĄ w sprawie określenia, czy 

tutaj powstaje lub nie powstaje prawo lub stosunek prawny, przedłożą do rozstrzygnięcia w postępowaniu 

arbitrażowym stałemu sądowi arbitrażowemu CADRE- Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe 

z siedzibą ul. Zelená 2, 811 01 Bratysława, Republika Słowacka.  

Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z wewnętrznymi przepisami sądu arbitrażowego, przez 

jednego arbitra wyznaczonego według przepisów wewnętrznych Stałego sądu arbitrażowego (wewnętrzne 

przepisy publikowane na oficjalnej stronie www.centre-adr-europe.com).  

STRONY podporządkują się decyzji wydanej przez stały sąd arbitrażowy w postępowaniu arbitrażowym i takie 

postępowanie będzie dla STRON ostateczne i wiążące.  

Miejscem postępowania arbitrażowego jest Bratysława, Republika Słowacka. 

https://www.hotelchopok.sk/
mailto:ecepcia@hotelchopok.sk
mailto:kongres@hotelchopok.sk
mailto:rezervacie@hotelchopok.sk
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Paragraf XVII. 

Przepisy końcowe  

1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do przestrzegania przepisów niniejszych WH; w przeciwnym razie może 

USŁUGODAWCA odstąpić od konkretnej UMOWY i ma prawo do pełnej rekompensaty zapłaty - ceny za 

konkretne USŁUGI, uzgodnione w konkretnej UMOWIE. 

2. Ważność zmian i uzupełnień konkretnej UMOWY i niniejszych WH wymaga formy pisemnej.  

3. Wzajemne stosunki prawne jednoznacznie nieuregulowane w konkretnej UMOWIE lub w niniejszych WH, lub 

powstałe w związku z konkretną UMOWĄ lub konkretnymi USŁUGAMI, podlegają wyłącznie porządku 

prawnemu Republiki Słowackiej:  

a) w stosunku do KONSUMENTA przepisom prawa cywilnego, a to zwłaszcza kodeksu cywilnego w brzmieniu 

obowiązującym; 

b) w stosunku do ODBIORCY przepisom prawa handlowego, a to zwłaszcza kodeku handlowego w brzmieniu 

obowiązującym; 

a pozostałymi ogólnie wiążącymi przepisami prawa; przy czym jednak Konwencja OSN o umowach  

międzynarodowym zakupie towaru (Wiedeń, 1980) i krajowe normy kolizyjne nie zostaną wykorzystane do 

stosunku umownego opartego na konkretnej UMOWIE lub niniejszych WH.  

4. W przypadku różnic pomiędzy przepisami konkretnej UMOWY lub niniejszych WH i dyspozytywnymi 

przepisami ogólnie wiążących przepisów prawa, w pierwszej kolejności pierwszeństwo mają przepisy UMOWY 

a następnie przepisy niniejszych WH.  

5. Konkretna UMOWA, niniejsze WH i porządek prawny Republiki Słowackiej, w tej kolejności, mają zawsze 

pierwszeństwo przed jakimikolwiek ogólnymi warunkami handlowymi ZAMAWIAJĄCEGO lub innymi  

(handlowymi) warunkami ZAMAWIAJĄCEGO; pod warunkiem, że USŁUGODAWCA udzielił wyraźnej  

zgody. 

6. Niniejsze WH są opracowane i publikowane w języku słowackim, języku angielskim i w języku polskim;                    

W przypadku różnic w niniejszych wersjach językowych pierwszeństwo ma zawsze słowacka wersja językowa. 

7. Jeśli poszczególne przepisy konkretnej UMOWY, lub indywidualne przepisy niniejszych WH były lub stały się  

nieważnymi lub nieobowiązującymi, pozostaje to bez uszczerbku dla ważności i obowiązywania poszczególnych 

postanowień konkretnej UMOWY i niniejszych WH. 

8. Niniejsze WH wchodzą w życie w dniu 13.06.2020 r. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY w myśl Ustawy nr 102/2014 Dz. U.                        

w brzmieniu obowiązującym. 

 

Załącznik nr1 

Wzór formularza odstąpienia od UMOWY- nie obowiązuje w przypadku ZAKWATEROWANIA  

(w myśl Ustawy nr 102/2014 Dz. U. w brzmieniu obowiązującym) 

 

 

(proszę o wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza tylko w przypadku, gdy chce Pan/Pani odstąpić od  

UMOWY O CHARAKTERZE ODPŁATNYM; nie obowiązuje to w przypadku ZAKWATEROWANIA) 

 

 

– Komu: PROPERTY HOLDING, a. s., z siedzibą: ul. Panenská 13, 811 03 Bratislava,  

obiekt: WELLNESS HOTEL CHOPOK****
®
, Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 

– kontakt: rezervacie@hotelchopok.sk; tel.: 00421-911-611-386; 00421-917-394-510; 00421-44-559-14-90. 

 

 

– Niniejszym oznajmiam/oznajmiamy*, że odstępuję/odstępujemy* od umowy o charakterze odpłatnym na niniejszy 

towar/od UMOWY o świadczeniu niniejszej odpłatnej usługi*:  

 

– Data zamówienia/data otrzymania*: 

 

– Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów*: 

 

https://www.hotelchopok.sk/
mailto:rezervacie@hotelchopok.sk
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– Adres konsumenta/konsumentów*: 

– Data: 

 

– Podpis konsumenta/konsumentów* (tylko wtedy, gdy formularz ten składany jest w formie papierowej): 

_______________________ 
* Niepotrzebne skreślić. 

https://www.hotelchopok.sk/

