
UBYTOVACÍ ŘÁD

- Ubytování je možné až po uhrazení platby za dobu pobytu a to včetně vratné kauce ve výší 1.000Kč,- Kč po 
předložení dokladu totožnosti.

- Ubytování je možné po předání ubytovacích prostor provozovatelem každý den v době od 15.00hod do 
17.00hod po předchozí domluvě.

- V případě týdenního pobytu je termín předání ubytovacích prostor provozovatelem každou sobotu v době 
od 15.00hod do 17.00hod.

- Za ukončení pobytu se povařuje poslední den zaplaceného pobytu a klient je povinen opustit ubytovací 
prostory nejpozději do 10.00hod.

- Po dobu pronájmu zodpovídá klient provozovateli za jemu svěřený a předaný majetek provozovatele.

- Pokud dojde k poškození majetku provozovatele ze strany klienta je tento povinnne škodu uhradit v plné 
výši a to okamžitě při ukončení pobytu.

- V případě ztráty klíčů od ubytovacích prostor se kauce složený klientem provozovateli nevrací!

- Provozovatel nezodpovídá za ztrátu, odcizení či poškození osobních věcí klientů.

- V pronajatých prostorech se mohou pohybovat neubytované osoby jen s předchozím souhlasem 
provozovatele.

- Provozovatel nezodpovídá za újmu na zdraví klienta(ů), kterou si způsobí a za nezletilé osoby v tomto 
smyslu jsou plně odpovědní jejich zákonní zástupci.

- Po dobu pobytu je ve všech prostorách ubytovacího zařízení zakázán pobyt jakýchkoliv zvířat.

- Provozovatel si vyhrazuje právo za účelem kontroly vstoupit kdykoliv do ubytovacích prostor během pobytu
ubytovaných, ale pouze za jejich přítomnosti.

- Ve všech prostorech ubytovacího zařízení je zakázáno: přechovávání a skladovaní zbraní, výbušnin dle 
zákona 119/20002Sb a zákona 229/2016Sb.

- Dále je zakázáno ve všech prostorech zařízení držením skladování a výroba omamných a psychotropních 
látek dle zákona 167/1998Sb.

- Po skončení pobytu je klient povinen: pozavírat všechny okna, zkontrolovat uzavření vodovodních a 
plynových uzávěrů (kohoutků), vyplnutí elektrických spotřebičů a v případě použití krbu také zajistit 
bezpečné uhašení.

- Po ukončení pobytu předává klient provozovateli ubytovací zařízení osobně a případné závady či poškození 
vzniklé za dobu pobytu budou zaznamenány písemnou formou ve dvou vyhotovených (1x provozovatel a 1x 
klient)

- Po ukončení pobytu je provozovatel povinen vrátit klientovi jím složenou kauci ve výši 1.000Kč, pokud tato 
není uplatněna provozovatelem jako náhrada škody způsobené klientem na majetku provozovatele po dobu 
pobytu.


