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                                                                   UBYTOVACÍ ŘÁD 

                      POMERANCH U RYBNÍKU 

Vážení hosté, v zájmu příjemného pobytu Vám předkládáme tento ubytovací řád 

1. Ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád. 

2. Všichni ubytovaní musí být řádně přihlášeni. Za tímto účelem předloží příslušnému 

pracovníku při příchodu občanský průkaz nebo cestovní pas. 

3. Ubytovaní jsou oprávněni užívat objekt nejpozději do 10.00 hod dne, ve kterém má být 

objekt uvolněn. Pokud host tuto lhůtu nedodrží, ubytovatel je oprávněn účtovat mu 

ubytování i za tento den. 

4. Ubytovaný hradí účet za celý pobyt předem. 

5. Při ubytování složí ubytovaný do rukou ubytovatele vratnou kauci, tato kauce bude jistinou 

za případné škody a může být použita na jejich úhradu.  

6. Host má právo používat všechna veřejná zařízení a služby objektu. Za škody způsobené na 

majetku ubytovatele zodpovídá ubytovaný dle příslušných zákonů. 

7. Ve všech vnitřních prostorách je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ. Všechny prostory jsou vybaveny 

kouřovými čidly. V případě porušení zákazu je ubytovatel oprávněn okamžitě 

s ubytovaným ukončit pobyt bez nároku na vrácení uhrazeného ubytování. 

8. Při zatápění a topení v krbu musí ubytovaní dbát maximální opatrnosti při manipulaci 

s otevřeným ohněm a děti udržovat v takové vzdálenosti aby nemohlo dojít k jejich 

zranění. 

9. Používání otevřeného ohně a grilování ve venkovních prostorách objektu mimo určené 

místo je zakázáno. 

10. Ubytovaným je zakázáno přemisťovat, měnit či jinak manipulovat s vybavením bez 

souhlasu ubytovatele. 

11. V objektu není povoleno používat vlastních elektrospotřebičů vyjma holících strojků a fénů. 

12. V ubytovací části se může zdržovat pouze řádně přihlášený host, návštěvy může přijímat 

v prostorách přízemí. 

13. Host je povinen dodržovat noční klid v době od 22.00 do 06.00 hod a chovat se tak, aby 

neobtěžoval ostatní ubytované hosty a sousedy v okolí objektu. 

14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dohledu dospělých ve 

vnitřních i venkovních prostorách objektu. 

15. Při onemocnění nebo zranění hosta je k dispozici lékárnička první pomoci a ubytovaní 

přivolají lékařskou pomoc a neprodleně budou informovat ubytovatele. 

16. Ubytovatel neodpovídá za věci, které mají ubytovaní během ubytování uloženy v objektu a 

prostorách k němu náležejících. 

Pokud máte nějaké otázky či přání ohledně ubytování neváhejte kontaktovat personál. Rádi Vám 

poradíme a ochotně pomůžeme.              Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt. 

                                                                         Antonín Trávníček s týmem  


