KD RENTEX s.r.o., Studniční 409, 334 41 Dobřany

Ubytovací řád – ubytovna v Dobřanech
1. Ubytovna ubytuje hosta, kterého řádně zaeviduje. Host musí předložit občanský průkaz nebo
cestovní pas. Host nesmí vnášet do ubytovny jiné než osobní věci v přiměřeném množství.
2. Pokud není dohodnuto jinak, platba je vždy předem v hotovosti dle platného ceníku.
3. Ubytování nebude poskytnuto osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek,
osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity.
4. Pracovník ubytovny seznámí hosta s prostory vyhrazenými k jeho ubytování, kuchyňkou, toalety,
sprchy.
5. V prostorách ubytovny a přilehlých prostorách je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ a manipulace
s otevřeným ohněm pod pokutou 1000,- Kč. Opakovaným porušením tohoto zákazu dojde
k okamžitému ukončení ubytování ze strany provozovatele a to bez náhrady.
6. V ubytovně je zakázáno používat bez povolení ubytovny jakákoliv elektrická zařízení (lednice,
rychlovarné konvice, televizory apod.), výjimkou jsou vysoušeče vlasů, nabíječky na mobil,
vlastní budík. Pro účely vaření jídla a vody jsou určeny prostory ubytovnou (kuchyňka).
7. Do ubytovny se nesmí vnášet žádné elektrospotřebiče, tepelné zářiče, jakékoliv nářadí nebo
věci, které by mohly ohrozit soužití ubytovaných.
8. Host řádně užívá prostory vyhrazené k jeho ubytování. V těchto prostorách nesmí bez
písemného souhlasu ubytovny přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakkoliv zasahovat do
elektrické sítě nebo instalace, dále vylepovat plakáty, věšet obrázky či držáky. Host má za
povinnost udržovat veškeré prostory v ubytovně v čistotě a pořádku.
9. Návštěvy v prostorách ubytovny jsou přísně zakázány, porušení tohoto zákazu znamená
okamžité ukončení ubytovací smlouvy.
10. Nebyla-li ubytovací doba sjednaná jinak, uvolní host na konci pobytu pokoj nejpozději v 9:00
hod. Pokud opustí pokoj později, bude mu naúčtována cena ubytování v plné výši za další den.
11. Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. V době od 22:00
hodin do 6:00 je návštěvník povinen dodržovat noční klid.
12. Host při odchodu z pokoje uzavře okna, vypne el. přístroje a pokoj uzamkne.
13. Za škody způsobené na majetku ubytovny odpovídá host podle platných předpisů a hradí
poškození v plné výši 5000,- Kč.
14. Ubytovna neodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovny ani za škodu na odložených věcech.
15. Ubytovna zajistí pro hosta ubytovaného na delší dobu než 7 dní výměnu ložního prádla 1x za 14
dní. Za mimořádné znečištění ložního prádla bude účtován poplatek ve výši 100,- Kč.
16. Úklid společných prostor zajistí provozovatel ubytovny, úklid pokoje si zajistí ubytovaný sám.
17. Ubytovna může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže host v ubytovně
porušuje dobré mravy nebo jinak nedodržuje ustanovení tohoto ubytovacího řádu.
18. Ubytovaný může využít pračku umístěnou v prostoru toalet, pro aktivaci pračky musí použít
žeton, který zakoupí v kanceláři ubytovny za 50,- Kč.
19. Přísný zákaz jakékoliv manipulace s plynovým kotlem umístěným v umývárně.
Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů podle GDPR
Já níže podepsaný prohlašuji, že jsem se seznámil s ubytovacím řádem a plně mu rozumím.
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Podpis a číslo OP ( pasu )

