
Regulamin korzystania z pokoi gościnnych  

będących własnością OIL w Rzeszowie przy ul. Sobieskiego 110/1 w Warszawie 

 

§ 1 
Pokoje gościnne OIL w Rzeszowie są przeznaczone dla członków samorządu lekarskiego i 

członków ich rodzin oraz innych osób rekomendowanych przez członków OIL. 

 

§ 2 
Stawki za pobyt prywatny w pokojach gościnnych są ustalane odrębną uchwałą ORL w 

Rzeszowie. Osoby delegowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie nie ponoszą opłat za 

pobyt w pokojach gościnnych. 

 

§ 3 
1. Rezerwacja noclegu następuje w sekretariacie OIL w Rzeszowie. 

2. Osoby nie będące członkami OIL w Rzeszowie mogą dokonać rezerwacji najwcześniej na 

miesiąc przed korzystaniem z noclegów. 

3. Na wyłączność można zarezerwować tylko pokój nr 1, a dwa pozostałe pokoje (Nr 2 i Nr 3) 

tylko za pełną odpłatnością za każde łóżko. 

4. Opłaty za noclegi winny być dokonywane najpóźniej do 7 dni przed terminem pobytu. 

Płatności należy dokonać przelewem na konto: PEKAO S.A. 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415 

Kserokopię dokonanej wpłaty należy przesłać faxem do biura OIL w Rzeszowie. 

5. Brak wpływu wpłaty na konto OIL spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. 

6. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi jedynie w przypadku zgłoszenia rezygnacji nie później niż 7 

dni przed planowanym pobytem. 

7. Możliwe jest przedłużenie pobytu w miarę wolnych miejsc. 

 

§ 4 
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy się o godz. 10.00 dnia następnego. 

 

§ 5 
Klucze do pokoi hotelowych są wydawane w recepcji Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie 

ul. Sobieskiego 110 do godziny 22.00 po dokonaniu własnoręcznego wpisu do książki gości 

następujących danych: imię, nazwisko, miejsce stałego zamieszkania, telefon kontaktowy, a 

lekarz dodatkowo nr prawa wykonywania zawodu. Wynajmujący jest zobowiązany do zapoznania 

się z regulaminem co potwierdza własnoręcznym podpisem w księdze gości. 



§ 6 

1. W pokojach gościnnych obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 do 6.00 dnia następnego. 

2. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. 

3. Osoba opuszczająca pokój obowiązana jest do zamykania na klucz drzwi wejściowych do 

pokoju i do mieszkania i oddania klucza w recepcji NIL do godz. 10.00. 

4. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia 

wyposażenia i urządzeń technicznych wynajętego pokoju gościnnego, kuchni i łazienek, które 

powstały z jego winy lub winy odwiedzających go osób. 

5. Wszelkie uszkodzenia i braki zauważone po wejściu do pokoju należy zgłaszać u portiera NIL 

lub w biurze OIL w Rzeszowie. 

 

§ 7 
1. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach. 

2. Osoby, które nie dostosują się do bezwzględnego zakazu palenia nie będą mogły korzystać z 

wynajmu pomieszczeń w przyszłości. 

 

§ 8 
8Wynajmujący powinni osobiście utrzymywać porządek w pomieszczeniach z których korzystają. 

 Używane naczynia i kuchenkę należy pozostawiać w czystości. 

 Produkty spożywcze należy przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych. 

 Nie wykorzystane produkty spożywcze, w szczególności łatwo psujące się należy wyrzucić lub 

zabrać ze sobą. 

 

§ 9 
Ogólny nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem pokoi gościnnych sprawuje dyrektor biura 

OIL w Rzeszowie. Wszelkiego rodzaju uwagi i zastrzeżenia wynikłe w trakcie pobytu należy 

zgłaszać bezpośrednio do dyrektora biura OIL w Rzeszowie. 

 

§ 10 
Osoby nie będące członkami samorządu lekarskiego muszą być rekomendowane przez członka 

samorządu, który ponosi pełną odpowiedzialność za te osoby. 

 

§ 11 
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy 

pozostawione w pokojach. 

 

§ 12 

Zabrania się użyczania pokoju osobom trzecim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENNIK 

Członkowie OIL w Rzeszowie i Pracownicy wykonujący pracę na rzecz OIL - bezpłatnie. 

Pobyt do 5 dni 

      Pokój Nr 1 - członkowie OIL w Rzeszowie - 100 zł, pozostali - 120 zł    

Pokój Nr 2 - członkowie OIL w Rzeszowie 120 zł, pozostali 140 zł 

Pokój Nr 3 - członkowie OIL w Rzeszowie 140 zł, pozostali 160 zł 

Pobyt 6-10 dni - rabat 10 zł/dobę 

Pobyt 11-15 dni rabat 20 zł/dobę 

Pobyt 16-25 dni rabat 30 zł/dobę 

Pobyt miesięczny: 

Pokój nr 1 - członkowie OIL w Rzeszowie -1200 zł, pozostali 2000 zł 

Pokój nr 2 - członkowie OIL w Rzeszowie -1500 zł, pozostali 2200 zł 

Pokój nr 3 członkowie OIL w Rzeszowie - 1700 zł, pozostali 2600 zł 

 

Płatności należy dokonać przelewem na konto: PEKAO S.A. 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415 


