NORMAS DE CONVIVENCIA
A informação aqui contida deverá observar-se e cumprir-se em todos os setores das
instalações do Hotel Saint George, sem distinção alguma com o proposito de obter
uma melhor convivência entre todas as pessoas que visitam o Hotel. As regras
enunciadas a continuação, não são excludentes de outras más condutas similares
não enunciadas nele.
1.

Para proteger seus pertences, todas as habitações do Hotel contam com
Caixas de Segurança individuais. Por isso, o Hotel não se faz responsável dos
valores

que

não

sejam

depositados

em

dita

caixa.

O

valor

da

responsabilidade encontra-se limitado pela lei.
2.

Em caso de comparecer com a sua/seu filha/o ao estabelecimento não
esqueça de trazer os documentos de identidade para comprovar a filiação.
Em caso de comparecer com um/a menor que não seja filha/o, ademais dos
documentos de identidade de cada um, deverá apresentar uma autorização
assinada pelo/s pai/s ou tutor/res e fotocopia do documento dos mesmos. A
autorização não requer autenticação perante tabelião ou autoridade publica.
Os menores de 16 anos, não podem permanecer em nenhum lugar do hotel
sem a companhia constante de um adulto responsável.

3.

O Hotel Saint George não admite animais.

4. O Hotel Saint George adota uma posição firme contraria ao trafico de pessoas,
ao consumo de drogas ilícitas e a falta de respeito às culturas originarias. É
por isso que não se permitem no Hotel a adoção destas condutas.
5. Esta proibido ingressar nas dependências do hotel sem expressa autorização
ou omitir a denuncia de sua posse e/ou possuir em seu poder armas de fogo,
ou de outro tipo, explosivos de qualquer classe, sem exceção alguma.
6. A venda de alimentos e bebidas é privilegio exclusivo do Hotel Saint George.
Por tanto, não se permite o ingresso de alimentos ou bebidas que não
provenham dos pontos de vendas do Hotel. Assim mesmo, o Hotel não se faz
responsável das mercadorias que poderem ser ingressadas ao mesmo.
7.

O Hotel Saint George se reserva o direito de admissão.

1

8. Todas as pessoas que ingressem em qualidade de hospede deverão
registrar-se previamente na recepção. Está proibido o ingresso às habitações
com acompanhantes, sem realizar o registro correspondente na recepção do
Hotel.9. Os danos ou deteriorações totais ou parciais causados às instalações,
acessórios, bens, serviços ou suprimentos do Hotel e/ou, de qualquer outro
destinatário deste Regulamento pelo mal uso ou negligencia do hospede ou
seus convidados serão carregados à conta do hospede.
10. O acesso à piscina e área de recreação é exclusivamente para hospedes
registrados no hotel.
11.

O Hotel Saint George somente conserva bagagem em deposito não
responsabilizando-se pelos artigos não retirados depois de 30 dias, os danos
causados aos mesmos pelo fogo, roubo e outra causa não imputável ao Hotel.
Assim mesmo, o proprietário deve deixar certificado que a bagagem
depositada não contém dinheiro, joias ou outros elementos inflamáveis ou
explosivos.

Em

caso

de

falsa

declaração

o

Hotel

declina

toda

responsabilidade.
12. O Hotel Saint George, se soma à campanha “Livre de Fumaça”, de acordo à Lei
Nacional Nro. 26.867, todas as áreas fechadas são declaradas espaços livres
de fumaça. Pelo que esta permitido fumar em lugares abertos, como ser
piscina e jardim. Em caso de que tenha fumado na habitação se lhe carregará
na sua conta o custo por limpeza profunda.
13. Todas as pessoas que ingressem nas instalações do Hotel devem abster-se
de provocar, por si ou por pessoas pelas quais devam responder, qualquer
tipo de incomodo a outros hospedes ou visitantes ou terceiros, desordem,
vandalismo,
alterações

comportamento
da

ordem, ou

hostil,

distúrbios,

más

realizar qualquer ato

condutas

que

possa

notórias,
afetar a

tranquilidade, silencio, descanso e privacidade dos hospedes. Assim como de
conduzir-se sem recato, emitir gritos ou provocar sons notoriamente elevados
que incomodem a outros hospedes ou perturbem a tranquilidade do Hotel.
Também devem evitar atuar de maneira grosseira ou agressiva contra outros
hospedes, acompanhantes, visitantes, empregados de Hotel, hierárquicos ou
não, e/ou ainda contra seus próprios acompanhantes.
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14. Encontra-se totalmente proibido e serão passiveis inclusive de incorrer em
responsabilidade penal, realizar atos de violência, intimidação psíquica ou
moral, acosso de qualquer índole, proferir ameaças, justificadas ou não, e
realizar qualquer ato, exclamação ou expressão que afete a honra, prestigio ou
a integridade psíquica e/ou física de qualquer destinatário deste Regulamento
ou de qualquer empregado do Hotel.
Opto expressamente por não receber, a informação em suporte físico, senão digital.
Todas as normas antes enunciadas de modo algum poderão interpretar-se como
uma discriminação a nenhum tipo de etnia, nacionalidade, gênero, religião, raça,
idade ou ideologia politica dos destinatários, senão um meio idôneo de garantir a
todos seus visitantes, hospedes, clientes, empregados ou terceiros, a excelência e
qualidade de serviços do Hotel. Em nenhum caso poderá ser interpretado como
limitativo ou restritivo dos direitos individuais de quem voluntariamente ingresse ao
estabelecimento consciente das características do mesmo, da faculdade que possui
o Hotel de agregar regras que complementem o aqui estabelecido. Esta faculdade é
própria de seu direito de propriedade e de sua responsabilidade pelo funcionamento
com respeito aos direitos de seus hospedes ou clientes.
Li e aceito os termos e condições.
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