Ubytovací řád penzionu

1. V den příjezdu je pokoj k dispozici od 14:00včetně zaparkování automobilu nikoliv dříve.
2. V den odjezdu je host povinen vyklidit pokoj nejpozději do 10:00. Předává klíče a uvolŇuje parkovací
místo.
3. Za účelem řádného přihlášení host předkládá při příjezdu do penzionu platný doklad totožnosti. Na
jeho základě vydá penzion hostu klíče s číslem pokoje. Klíč si host ponechává po celou dobu ubytování u
sebe. Klíč je universální a host jej potřebuje VŽDY pro vstup do areálu penzionu. MAJITELÉ nejsou v
budově nonstop. Ztráta klíče ne zpoplatněna pokutou 500,- Kč.
4. Není-li potvrzeno jinak, je pokoj rezervován do 18:00 hod. plánovaného příjezdu. Pozdější příjezd je
nutno s předstihem nahlásit.
5. Do penzionu nemají povolení vstup neubytované osoby.
6. Hosté nejsou oprávněni sami přemisťovat žádné vybavení pokoje - obzvláště lůžka.
7. DO PENZIONU NENÍ POVOLEN VSTUP Z DĚTSKÝMI ODRÁŽEDLY, BRUSLEMI, KOLOBĚŽKAMI A VŠÍM
PODOBNÝM.
8. Zákaz kreslení křídou v celém areálu penzionu. Zákaz je trestán pokutou 1000,- Kč a v případě škody
většího rozsahu i vyšší.
9. V celé budově je zakázáno kouřit.
10. V celém penzionu je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče. Myslí se tím varné konvice, vařiče,
toustovače, topidla apod. Do této kategorie nespadají spotřebiče, které slouží k osobní hygieně. Dále
také notebooky, tablety, tiskárny, nabíječky, kamery a fotoaparáty. Za použití výše uvedených
zodpovídá host sám a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
11 . Při odchodu z pokoje se je host povinen přesvědčit, že je v pokoji z hlediska požární ochrany vše v
pořádku. Je povinen zhasnout světla a zabezpečit vypnutí všech spotřebičů, které se podle doporučení
výrobců neponechávají v provozu, uzavřít okna, přesvědčit se zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a
uzamknout dveře. Dále také, při odchodu ze areálu penzionu dohlédnout na to, aby se za ním zavřela
hlavní brána.
12. Host je povinen se na pokoji chovat a v ostatních prostorech tak a by nevznikl požár.
13. Požár se vyhlašuje akustickým signálem-sirénou (hned vedle okna recepce) a voláním "hoří".
14. V případě vzniku požáru se postupuje podle požárních poplachových směrnic.
15. V době od 24:00 do 7:00 jdou hosté povinni dodržovat noční klid.

16. Snídaně se podává v ve společné místnosti od 8:00 do 9:30. Ve společné místnosti je během pobytu k
dispozici kuchyňská linka včetně vybavení a nádobí. Požadujeme je však po použití umýt a vrátit na
místo, aby bylo k dispozici dalším hostům. Přísný zákaz používání nádobí, které je nachystáno na snídaně.
Na chodbě je hostům k dispozici lednice ke skladováni potravin.
17. Za hrubé znečistění pokoje účtujeme 500,- Kč.
18. Za hrubé znečistění povlečení účtujeme 300.- Kč.

