Ubytovací řád, podmínky pro ubytování No.106
ve smyslu ustanovení §754 občanského zákoníku

a) Ubytovatel se zavazuje, že ve stanovený den a čas bude ubytování připravené k pobytu. Apartmán
bude uklizený a zařízený ve stavu způsobilém k užívání. Na případné nedostatky či poruchy na
zařízení hosty při příjezdu upozorní.
b) Hosté se při příjezdu seznámí s objektem, vyplní a podepíší potřebné dokumenty ( každý host musí být
řádně přihlášen, je nutné předložit průkaz totožnosti), zaplatí cenu za ubytování, složí vratnou kauci
(sloužící na krytí případných škod na zařízení způsobených hosty), proveden odečet stavu elektroměru
a obdrží dvoje klíče.
c) Hosté jsou povinni chovat se řádně a ohleduplně k veškerému zařízení, příslušenství a udržovat
pořádek a čistotu ve všech prostorách jim vyhrazených (včetně zahrady, hřiště, bazénu). Po apartmánu
se pohybují pouze v přezůvkách.
d) V době od 22:00 do 7:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid, platí především na venkovních
posezeních.
e) Uvnitř objektů je přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně. Oheň se smí rozdělávat pouze
v kamnech a venku pak pouze na označeném ohništi a grilu. Při manipulaci s ohněm dbejte zvýšené
opatrnosti!
f) Bez souhlasu ubytovatele je zakázáno přemisťovat zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické
sítě nebo jiné instalace (např. Tv, AT). V objektu není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče,
kromě drobných spotřebičů sloužících k osobní hygieně nebo např. nabíječek mob. telefonů apod.
g) Hosté jsou odpovědni za škody, které způsobí. Tyto škody jsou povinni nahlásit ubytovateli a uhradit
jejich výši. Výše škody se stanoví dohodou nebo stanoviskem příslušné odborné firmy.
h) Psi a jiná zvířata mohou být ubytována pouze se souhlasem ubytovatele. Není dovoleno, aby zvířata
byla v prostorách objektu i na zahradě ponechána bez dozoru. Dále je zakázáno, aby zvířata používala
zařízení a příslušenství chalupy, které slouží hostům (především postele, gauče, lůžkoviny, nádobí..).
K dispozici je venkovní psí bouda.
i) Při odchodu z apartmánu jsou hosté povinni zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, zkontrolovat
uzavření kamen, vodovodních uzávěrů, zavřít okna (především střešní) a zamknout vchodové dveře.
Za škody vzniklé na majetku hostů nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost.
j) Host užívá objekt po sjednanou dobu. V průběhu pobytu není hostům dovoleno ubytovávat jejich
návštěvy či jiné osoby (platí i pro zahradu – stan, karavan atd.) bez předchozí dohody s ubytovatelem.
Po dohodě za každou osobu poplatek 200,- Kč /noc.
k) Při předčasném ukončení pobytu ze strany hostů ubytovatel nevrací žádnou částku z ceny pobytu
(kromě kauce).
l) V době pronajmutí ubytovatel nesmí vnitřní prostory vyhrazené hostům sám používat nebo dále
pronajímat, ale může se přesvědčit, zda je v objektu vše v pořádku.
m) V den odjezdu jsou hosté povinni prostory předat v domluvený čas uklizené (za hrubě neuklizený
apartmán poplatek 500,- Kč), včetně zařízení, příslušenství, svlečeného povlečení a klíčů ( za ztrátu
klíče poplatek 500,- Kč!). Proveden odečet elektroměru (50kWh je zahrnuto v ceně týdenního pobytu)
a provedeno zúčtování dle aktuální ceny.
n) Hosté jsou ubytováni na vlastní zodpovědnost. Za nezletilé děti ručí jejich rodiče nebo doprovod.
Ubytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví hostů.
o) Každý host ubytovaný v těchto apartmánech je povinen dodržovat tento ubytovací řád.
V případě porušení tohoto řádu má ubytovatel právo pobyt hostů ihned bez náhrady ukončit!
Za hosty :
Jméno a příjmení...........................................
Adresa...........................................................

Za ubytovatele:
Jméno a příjmení................................................
Adresa.................................................................

…..................................................................
Pobyt od ….............2011 do ….............2011
Počet osob ….................
…..................................................................
podpis

…........................................................................

V Dobré Vodě dne …...................2011.

….........................................................................
podpis

