ZMIANY I DODATKOWE ZASADY WPROWADZONE W HOTELU
NA CZAS EPIDEMII COVID – 19 :
1. Śniadania serwowane nie są dostępne. Jest możliwość zakupu produktów z kamrackiej spiżarni na
wynos.
2. Z użytku zostają wyłączone: kącik zabaw dla dzieci i sala
3. W pokojach nie ma dostępnych koców, dywanów oraz dodatkowego kompletu pościeli w kanapach
apartamentów.
4. W pokojach nie ma dostępnych książek oraz czasopism
5. Na terenie ośrodka, poza własnym pokojem prosimy Państwa o zasłanianie ust i nosa oraz
utrzymywania dystansu od innych osób 2 metry
6. W aneksach kuchennych na wyposażeniu są: talerze, szklanki, podstawowe sztućce, jeden garnek,
jedna patelnia, deska do krojenia, osuszacz na naczynia, czajnik elektryczny, jednopalnikowa
kuchenka elektryczna, kuchenka mikrofalowa, ręczniki papierowe, płyn do mycia naczyń, ścierka do
podłogi, ściereczki do wycierania naczyń, gąbka do mycia naczyń, zmiatka, szufelka i worki na
śmieci.
7. W związku z większymi wymogami sprzątania, doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 17.00.
Wszelkie wcześniejsze przyjazdy prosimy konsultować z recepcją pod nr tel. 601815653.
8. Po zakończonym pobycie, prosimy Państwa o usunięcie śmieci i wyrzucenie ich do pojemników na
zewnątrz (umieszczone są za ostatnim apartamentem).
9. Po zakończonym pobycie, prosimy Państwa o umycie sprzętu kuchennego, zostaje on przez nas
później odpowiednio dezynfekowany
10. Będziemy wdzięczni Państwu za rozebranie pościeli po zakończonym pobycie.
11. W recepcji Kamratowa jest możliwość zakupu maseczek, a każdy meldujący się gość otrzymuje
swój indywidualny długopis.
12. Zarówno w recepcji, jak i otoczeniu Kamratowa znajduje się stanowisko z płynem do dezynfekcji
rąk.
13. Procedury na czas epidemii Covid – 19, zgodnie z zaleceniami MZ, mające na celu zwiększenie
bezpieczeństwa pobytu naszych gości w Osadzie Kamratowo, obejmują także sprzątanie i
dezynfekcję pokoi odpowiednimi środkami czystości oraz dokładne wietrzenie pomieszczeń.
14. Pełną wersję regulaminu Osady Kamratowo znajdą Państwo na naszej stronie www.kamratowo.pl

W tym trudnym dla wszystkich czasie, priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo naszych gości oraz
personelu, dlatego wprowadzamy odpowiednie procedury sprzątania i dezynfekcji w ośrodku.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość wszystkich gości, uszanowanie nowych i wcześniej
obowiązujących zasad, a przede wszystkim spokoju wypoczynku i przestrzeni innych osób. W Kamratowie
otoczenie pozwala wszystkim na bezpieczny i komfortowy pobyt, a sama Wisła sprawia, że możliwości
spędzania czasu jest wiele.
Jesteśmy dla Państwa dostępni zawsze pod telefonem (+48 601 81 56 53).

