
UBYTOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD 

Provoz celoroční, provozní doba nonstop bez recepce. 

Vážení hosté, dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu naší ubytovny. 

1. Ubytování bude poskytnuto hostům, kteří se řádně přihlásí a zaplatí 

stanovenou částku. Za tímto účelem předloží platný doklad totožnosti 

(občanský průkaz, cestovní pas apod.) 

2. Na základě objednaného ubytování bude pokoj rezervován. Host užívá 

pokoj ve sjednanou dobu. V případě, že host požádá o prodloužení, může 

mu být nabídnutý i jiný pokoj, než ve kterém byl ubytován. 

3. Pokud nebyl čas odjezdu předem sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději 

do 11:00hod v poslední den pobytu a do této doby je povinen pokoj 

uvolnit. Neučiní-li tak, může mu být účtován další den pobytu. 

4. V den nástupu na ubytování jsou pokoje k dispozici od 14:00hod, nebude-

li dohodnuto jinak. Pokud se host neubytuje nejpozději do 20:00hod nebo 

v dohodnutou dobu, rezervace pozbývá platnosti a provozovatel může 

obsadit pokoj bez náhrady. 

5. Host uhradí zálohu za klíče ve výši 500,-Kč. Záloha bude vrácena při 

odevzdání klíčů. Za škody na majetku či odcizení, způsobené vlastní 

neopatrností či nedbalostí, zodpovídá host v plném rozsahu. Host uhradí 

náklady na úklid v případě nestandartního znečištění pokoje (např. politá 

postel, peřiny atd.) 

6. V celém prostoru ubytovny je stanoven PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ POD 

POKUTOU 1000,-Kč. 

7. V pokoji a prostorách ubytovny nesmí host přemisťovat zařízení a 

zasahovat do elektroinstalace, vodoinstalace ani provádět jiné opravy či 

změny. 

8. Ve všech prostorách ubytovny není dovoleno používat vlastní elektrické 

spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní 

hygieně (např. holící strojek, vysoušeč vlasů apod.). 

9. Host je povinen při odchodu zavřít okna a zamknout dveře od pokoje a 

taky vchodové dveře. 

10. Je nutné brát ohled na ostatní hosty a dodržovat noční klid od 22:00 do 

6:00hod. 

Prosíme o maximální hospodárnost vody a elektrického proudu. 

Děkujeme, že dodržujete tento řád a přejeme příjemný pobyt. 


