
 

REGULAMIN BRUNCHU 

 Brunch odbywa się na terenie Hotelu Lamberton*** w skład którego wchodzą: budynek Hotelu, 
Altana,  teren przylegający do Hotelu (ogród i teren zielony) oraz parking. Niniejszy Regulamin 
obowiązuje na terenie całego obiektu. 

 Każdy z gości Hotelu Lamberton*** jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania 
niniejszego Regulaminu. Przebywanie na terenie obiektu jest jednoznaczne z przyjęciem 
warunków niniejszego Regulaminu. 

 Brunch w Hotelu Lamberton*** odbywa się w niedzielę, wyłącznie w godzinach 13:00 – 16:00. Nie 
ma możliwości zmiany godzin ani przedłużenia brunchu. 

 Pozostanie Gości na sali po zakończeniu brunchu pow. 20 minut, skutkować będzie naliczeniem 
dodatkowej opłaty w wysokości 25% wartości dokonanej rezerwacji. 

 Brunch jest formą posiłku, na którą składają się zarówno zimne przekąski jak i zupa, dania gorące 
oraz desery. Dania uzupełniane są do godziny 14:30.  

 Na terenie Hotelu można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w restauracji, barze lub 
Altanie, chyba że menadżer wyrazi pisemną zgodę na zmianę. 

 Hotel może zapewnić tort okolicznościowy do indywidualnego ustalenia przez Gości z Działem 
Sprzedaży. Wniesienie własnego tortu wiąże się z opłatą serwisową w wys. 5zł za każdego gościa. 

 Dostarczenie własnego alkoholu wiąże się z opłatą korkową w wys. 20zł/os pełnoletnią. 
 Rezerwacja wspólnego stołu możliwa jest  dla grup do 20 osób. Powyżej tej liczby Hotel ma prawo 

dokonać rezerwacji kilku osobnych stołów. Możliwe jest zorganizowanie przyjęcia z 
indywidualnym menu, co wymaga kontaktu z Działem Sprzedaży. 

 Rezerwacje pow. 8 osób wymagają przedpłaty w wysokości 50% wartości brunchu, pozostała 
kwota wraz z zamówieniami dodatkowymi zostanie opłacona przez Gościa po zakończeniu 
brunchu w recepcji Hotelu. 

 Ewentualne uwagi dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej 
zakończeniu. 

 Hotel Lamberton*** nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
nierozważnego zachowania, a zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała, 
nabytych podczas przebywania na terenie obiektu. 

 Za rzeczy pozostawione bez opieki Hotel nie odpowiada. 
 Za dzieci przebywające na terenie Hotelu odpowiadają rodzice lub opiekunowie.  

Za dzieci pozostawione bez opieki Hotel  nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
 Osoby nietrzeźwe nie będą obsługiwane. Pracownicy Hotelu mogą poprosić osobę nietrzeźwą, 

nieprzestrzegającą Regulaminu, o opuszczenie terenu hotelu. 
 Osobom poniżej 18 roku życia alkoholu nie sprzedajemy. 
 Każdy gość Hotelu, który łamie prawo lub Regulamin oraz niszczy jego mienie, będzie ponosił 

konsekwencje finansowe oraz karne. 
 Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej:  www.hotellamberton.pl  oraz w Recepcji Hotelu Lamberton*** przy ul. Poznańskiej 
492; 05-850 Ołtarzew 

 Hotel Lamberton***  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu  
w dowolnym czasie bez podania przyczyny. 

http://www.hotellamberton.pl/

