Ubytovací řád
Provozovatel
Zdenka Semelová
IČ: 68020155
Se sídlem Nádražní 307, 763 26 Luhačovice
Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Luhačovice
1. V Penzionu je ubytován pouze host, který je k ubytování řádně přihlášen. Za tím účelem
předloží provozovateli po příchodu svůj platný doklad totožnosti - občanský průkaz nebo
cestovní pas.
2. Ubytovaný má právo používat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat
společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním
spojeno.
3. Pokoj užívá host po dobu, kterou sjednal s provozovatelem Penzionu nebo která je smluvně
upravena Ubytovacím řádem.
4. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00. V téže
době pokoj uvolní.
5. Požádá-li host o prodloužení ubytování a je-li v penzionu volná kapacita, může mu být
nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
6. V pokojích a ve vnitřních prostorách je zakázáno kouřit.
7. V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host bez souhlasu vedení provádět změny na
zařízení, opravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.
8. V objektu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používání vlastních elektrických spotřebičů.
Toto zařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta, holících,
případně masážních strojků, vysoušečů vlasů, a pod.
9. Provozovatel neodpovídá jednak za věci vnesené hostem do Penzionu, jednak za škodu na
odložených věcech, pokud tyto byly uloženy na místě k tomu účelu vyhrazeném nebo tam,
kde se obvykle ukládají. Za peníze a cenné věci odpovídá jen tehdy, převzal-li je do úschovy.
10. Při odchodu host v pokoji zhasne a vypne jeho příslušenství, uzavře vodovodní uzávěry a
zamkne dveře a klíč odevzdá provozovateli penzionu.
11. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a
ostatních společenských prostorách.
12. V době od 22h do 7h je host povinen dodržovat noční klid.
13. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. V případě, že je závažným
způsobem poruší, má vedení Penzionu právo smluvní poměr s ním ihned zrušit.
14. Za škody způsobené na majetku odpovídá host podle platných právních předpisů.
15. Psi i jiná zvířata nemohou být umístěna v prostorách penzionu.
16. Při hrubém znečištění pokoje je účtován poplatek 1 500 Kč.
17. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele
penzionu.
18. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá
provozovatel Penzionu.
19. Po ukončení ubytování je host povinen vrátit klíč. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu
způsobenou ubytovateli ve výši 1 500 Kč
Tento ubytovací řád je platny od 01.05.2021

