
Regulamin rezerwacji kwater 

przy Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” 

im. dr Sz. Starkiewicza w Busku-Zdroju

1.  Rezerwację  kwater  przy  Specjalistycznym  Szpitalu  Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym 

„Górka”  im.  dr  Sz.  Starkiewicza  w Busku-Zdroju  (zwanym dalej:  Szpital  „Górka”) 

prowadzi Recepcja Szpitala „Górka”.

2. Osoba  dokonująca  rezerwacji  powinna  przed  jej  dokonaniem  zapoznać  się  

z Regulaminem rezerwacji kwater.

3. Pod pojęciem kwatera należy rozumieć pokój dwuosobowy z aneksem kuchennym oraz 

łazienką zlokalizowany w budynku sąsiadującym ze Szpitalem „Górka”.

4. Rezerwacji kwater można dokonać osobiście lub telefonicznie na osobę, która będzie 

dokonywać płatności.

5. Rezerwację  uważa  się  za  potwierdzoną  po  wpłaceniu  50%  zaliczki  za  pobyt  na 

rachunek bankowy „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. numer:  43 1060 0076 0000 3200 

0126 5878 z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty: „rezerwacja kwatery w Szpitalu 

„Górka” za okres od … do …”.

6. Płatności zaliczki należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia ustalenia rezerwacji zgodnie 

z pkt 4.

7. Kopię  potwierdzenia  dokonania  wpłaty  zaliczki  należy  przesłać  na  adres: 

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” im. dr Sz. Starkiewicza 

w Busku-Zdroju, ul. Dr Sz. Starkiewicza 1, 28-100 Busko-Zdrój, lub faxem na numer 

41 378 14 47.

8. Nie  wpłacenie  zaliczki  w  w/w  terminie  spowoduje  automatyczne  anulowanie 

rezerwacji. 

9. Zaliczka za rezerwację jest bezzwrotna. Wyjątek od tej zasady stanowią okoliczności 

określone w pkt 10 niniejszego Regulaminu.

10. Szpital zastrzega sobie prawo nie potwierdzenia lub odwołania rezerwacji z przyczyn 

technicznych.

11. W przypadku  odwołania  rezerwacji  przez  Szpital  wpłacona  zaliczka  zwracana  jest  

w  całości  na  rachunek  bankowy  osoby  dokonującej  wpłaty.  Zaliczka  nie  będzie 

zwracana w formie gotówkowej.

12. Płatności  pozostałej  części  opłaty  za  pobyt  należy  dokonać  w  Recepcji  Szpitala 

bezpośrednio  przy  zakwaterowaniu  w  dniu  przyjazdu,  z  zastrzeżeniem  pozostałych 

postanowień niniejszego Regulaminu.

13. Szpital  zastrzega  sobie  prawo  odmowy  dokonania  rezerwacji  oraz  zakwaterowania 

osobie, która rażąco naruszała jego Regulamin.



14. Potwierdzona  rezerwacja,  a  następnie  nie  wykorzystanie  całości  pobytu  zgodnie  

z  rezerwacją,  na  skutek  późniejszego  przyjazdu  lub  wcześniejszego  opuszczenia 

Szpitala, bez względu na przyczynę, nie stanowi podstawy do dokonania przez Szpital 

zwrotu opłaty za niewykorzystany okres.

15. Pobyt na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,  rozpoczyna się o godz. 

9:00 w dniu oznaczonym w rezerwacji jako początkowy, a kończy się o godz. 19:00 

ostatniego dnia pobytu wskazanego w rezerwacji.

16. Niestawienie  się  w  Recepcji  Szpitala  do  godz.  12:00  dnia  następnego  po  dniu 

oznaczonym  w  rezerwacji  jako  początkowy,  bez  wcześniejszego  powiadomienia 

Recepcji o fakcie późniejszego przybycia, jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.  

W takim przypadku zaliczka wpłacona przy rezerwacji nie podlega zwrotowi.

17. Opłata za pobyt jest płatnością za usługę noclegową.

18. Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami.

19. Szpital  dysponuje  w swoim otoczeniu  płatnymi  miejscami  parkingowymi,  z  których 

można  skorzystać  po wcześniejszym zgłoszeniu  Recepcji  Szpitala.  Opłatę  ustala  się 

według Cennika miejsc parkingowych.

20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 r.


