Turistická ubytovna Kolešovice č. p. 61
Ubytovací řád
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Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je v prostorách
turistické ubytovny Kolešovice č. p. 61 ubytován.
Turistická ubytovna je určena pro ubytování jednotlivců a skupin. K tomuto účelu je k dispozici
dvou, tří, čtyř a pětilůžkový pokoj.
Obsazování pokojů bude prováděno dle počtu lůžek.
K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen při převzetí klíčů
od pokoje předložit osobě odpovědné za provoz svůj platný občanský průkaz nebo platný
cestovní doklad.
Ubytování se provádí v době od 15.00 hodin do 20.00 hodin. Při přihlášení k ubytování a
zjištění totožnosti ubytovaný zaplatí za plánovanou dobu svého pobytu cenu podle platného
ceníku přístupného u provozovatele ubytovny včetně zálohy ve výši Kč 100,-- na klíče od
ubytovny a pokoje, která mu bude vrácena oproti předání klíče při ukončení pobytu.
V den skončení smluveného pobytu je host povinen odhlásit pobyt a uvolnit pokoj nejpozději
do 11.00 hodin.
Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly
k ubytování vyhrazeny vč.jejich vybavení, jakož i společné prostory ubytovny a používat
služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
Ubytovaný host je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu
ubytovatele nesmí přemísťovat nábytek a provádět jakékoliv změny. V ubytovacích prostorách
ubytovny platí kromě vysoušeče vlasů a holících strojků zákaz používání vlastních elektrických
síťových spotřebičů. V případě instalace a používání vlastního radiopřijímače nebo televizního
přijímače si host vyžádá předem souhlas odpovědné osoby. Vaření v pokojích není dovoleno.
V prostorech turistické ubytovny není ubytovaným dovoleno chovat jakákoliv zvířata. Za škody
způsobené na zařízení a majetku odpovídá ubytovaný host.
Při každém odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření
vodovodních uzávěrů, zavřít okna a dveře. Při každém odchodu z ubytovacích prostor je host
povinen uzamknout vstupní dveře turistické ubytovny, které se nalézají v přízemí pod schody.
Ztráta klíče od pokoje a vstupních dveří je ubytovanému účtována ve výši Kč 100,--.
Správou ubytovny je pověřena odpovědná osoba, která rovněž plní funkci uklízečky a
pokojské. Odpovědná osoba zároveň přijímá úhradu za ubytování.
Ubytovaní hosté jsou povinni udržovat na pokojích pořádek. Také se zakazuje chodit na
ubytovnu v podnapilém stavu, pod vlivem omamných látek a vodit cizí osoby, které nejsou
přihlášeny k ubytování na návštěvy a na pokoje v době od 22.00 do 7.00 hodin.
Společné prostory turistické ubytovny a jednotlivé pokoje budou denně uklízeny odpovědnou
osobou. V této době jsou ubytovaní povinni umožnit úklid pokoje.
Za cenné předměty, finanční prostředky uložené na pokoji provozovatel nebo odpovědná
osoba neručí.
Pro ubytované platí zákaz rušení nočního klidu od 22.00 do 7.00 hodin. V případě, že i přes
výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje tento
ubytovací řád, může ubytovatel před uplynutím dohodnuté doby od smluvního vztahu
odstoupit a ubytování zrušit.
Ve všech prostorách turistické ubytovny platí ZÁKAZ KOUŘENÍ. Prostor pro kouření je
vymezen v zadní části vstupní chodby v přízemí.

