
Ubytovací řád - Penzionu Sedlecký Dvůr 
1. V den příjezdu je pokoj k dispozici nejdříve od 14:00 a to včetně zaparkování 

automobilu, nikoliv dříve. 
2. V den odjezdu host předává klíče od pokoje a uvolňuje parkovací místo do 

10:00. 
3. Za účelem řádného přihlášení předkládá host při příjezdu do penzionu řádný 

doklad o své totožnosti. Na jeho základě vydá penzion hostu klíče od pokoje. 
4. Host si ponechává klíč po celou dobu pobytu u sebe. Pro vstup do budovy jej 

VŽDY potřebuje. Host za klíče ručí, ztráta klíče je zpoplatněna 500,- Kč 
5. Není-li potvrzeno jinak, pokoj je hostu rezervován do 18:00 dne plánovaného 

příjezdu. Pozdější příjezd je nutno nahlásit. 
6. Do areálu penzionu nemají povolen vstup neubytované osoby. 
7. Hosté nejsou oprávněni přemisťovat žádné vybavení pokoje-obzvlášť lůžka. 
8. Kola, kočárky, dětské vozíky, koloběžky a ostatní, host ukládá výhradně do 

kolárny. 
9. Do budovy penzionu není dovolen vstup s dětskými odrážedly, koloběžkami, 

bruslemi a vším podobným. 
10. V celé budově penzionu je kouření přísně zakázáno. Platí i pro elektronické 

cigarety. 
11. Zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů. Ve společných prostorech 

a na pokojích není dovoleno používání vlastních elektrických spotřebičů. 
(např. varné konvice, vařiče, toustovače, topidla apod.), kromě těch které 
slouží hostům k jejich osobní hygieně ( holící strojky, fény ). Zákaz neplatí na 
notebooky, tablety, fotoaparáty, telefon apod. Za použití povolených 
spotřebičů zodpovídá host sám a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich 
provozem. 

12. Při odchodu z pokoje je host vždy povinen  se přesvědčit, že je z požárního 
hlediska vše v pořádku. Je povinen zhasnout světla a zabezpečit vypnutí 
všech spotřebičů, které se na doporučení výrobce neponechávají v provozu, 
zavřít okna a přesvědčit se, že jsou zavřeny vodovodní uzávěry a zamknout 
dveře. 

13. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího 
zařízení tak aby nevznikl požár. 

14. Požár se vyhlašuje akustickým signálem-sirénou, která se nachází hned vedle 
okna recepce a voláním hoří. V případě vzniku požáru se postupuje podle 
požárních poplachových směrnic. 

15. V době od 22:00 do 7:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid. 
16. Snídaně se podává do 8:00 do 9:30 a ne jinak. Hosté opustí jídelnu nejpozději 

v 9:30. Poté je jim k dispozici po uskutečnění úklidu. 
17. Nádobí v jídelně je k dispozici všem hostům, požadujeme jej však vrátit po 

použití zpět čisté na své místo, aby bylo k dispozici ostatním hostům a hlavně 
aby bylo připraveno ráno ke snídaním.  

18. Na chodbě a v jídelně jsou k potřebě hostů umístěny lednice. 
19. Hostům je k dispozici lednice s vínem. Host si muže zakoupit jakoukoliv láhev, 

podmínkou však je, aby vše zapsal na připravenou listinu - (vše je vysvětleno 
při příjezdu) - pokud tak neučiní je to považováno  za krádež. 

20. Provozovatel si  vyhrazuje právo kohokoliv  a kdykoliv vyhostit z prostoru 
penzionu a to v případě, že se bude opravdu nevhodně chovat a narušovat 
tak klid ostatním ubytovaným hostům. 

 


