
Вътрешен правилник 
На 

Хотел Джемелли 
1. Пушенето в стаите на хотела и общите части е строго забранено с изключение на терасите на стаите. При нарушаване на 

това правилото глобата е 50 лв. 
2. В случай, че напускате хотела и очаквате да се завърнете в периода от 23:30 часа до 07:30 ч. Е необходимо да вземете 

вашите ключове за стаята. Достъпа от 23:30 до 07:30 часа става с чип, който е прикрепен към ключа на стаята. 
3. При загубени ключове се заплаща на рецепция 30 лв. За смяна на патрона и изкарването на нови ключове. 
4. При изгубване, счупване или унищожаване на вещи или оборудване на хотела се заплащат в троен размер. 
5. Всички гости на хотела са длъжни да пазят тишина от 23:00 до 6:00 в случай че има и други почиващи гости в хотела. 
6. Препоръчва се консумация на храна да се извършва само в лобибара на хотела. 
7. Всеки гост на хотела се задължава да пази чистота в стаите и да изхвърля отпадъците са мо в предназначените за това 

места. 
9. Всеки гост на хотела има право да поиска от рецепция изчерпани консумативи като: Сапун, Шампоан, Т. Хартия и 

допълнително завивки, както и подмяна на хавлиени кърпи, чаршафи, калъфки на всеки три дни без да е необходимо да 
заплаща допълнително. 

10.   Всеки гост на хотела се задължава при напускане на стаята да изключва електрозахранването с предназначената за това 
карта до входната врата. 

11.   Всеки гост на хотела се задължава при напускане на стаята в която е настанен да я заключва след излизане от нея. 
12.   Персонала на хотела не носи отговорност за загубени или откраднати вещи. 
13.   Всеки един гост на хотела се задължава при настаняването си да предостави лична карта за да бъде регистриран. 
14.   Забранява се нощуването в хотела на външни лица, които не са регистрирани на рецепция.  
15. Заплащането на резервирания престой става предварително в деня на настаняване. 

 


