Domovní ubytovací řád
Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů níže uvedených v řádu o
zodpovědném a uvážlivém chování, věříme, že se uvedená omezení setkají s Vašim
pochopením, neboť se snažíme vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.
Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu
Ubytovací podmínky a povinnosti hostů


Při zahájení pobytu se host seznámí se zařízením a vybavením pokoje, které musí být shodné se



soupisem inventáře a zařízení pokoje.
Host je povinen udržovat čistotu a pořádek, v případě nežádoucího znečištění ubytovacích prostor,



toto nahlásí ubytovateli za účelem úklidu a dezinfekce.
Na pokoji není dovolena jakákoliv manipulace s ohněm, s vybavením pokoje, zásahy do elektrické



instalace, manipulace a ladění TV, opravy apod.
Na pokoji není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, varné konvice, sušičky na ovoce a
houby, vařiče apod. Zákaz se netýká používání notebooků, nabíječek telefonu a spotřebičů
používaných k osobní hygieně jako jsou např. různé vysoušeče vlasů, holící strojky apod. Vše dle



platných ČSN.
Na pokoji není dovoleno kouřit. Tento zákaz platí v celém objektu. Prostor pro kuřáky je vyhrazen



na terase při vstupu do penzionu.
Při každém opuštění pokoje je host povinen řádně pokoj uzamknout, zavřít okna, zastavit



vodovodní baterie, zhasnout světla, vypnout TV a nenechávat vlastní elektrické spotřebiče v síti.
Při ukončení pobytu je host povinen předat pokoj ve stavu v jakém mu byl předán včetně klíčů.
Pokud ze soupisu ubytovatel, nebo jim pověřená osoba zjistí, že něco chybí, nebo jsou věci jinak
poškozeny nebo zničeny, je host povinen uhradit jím způsobenou škodu ubytovateli. Toto platí i



při ztrátě klíčů.
V době od 22.00 do 7.00 hodin žádáme hosty, aby striktně dodržovali noční klid a nerušili ostatní
spolubydlící. V této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, TV přijímače, nebo
jinak způsobovat hluk. Pokud bude host hrubým způsobem narušovat noční klid, provozovatel má
právo jeho pobyt neprodleně ukončit. Ubytovaní, který hrubým způsobem narušili noční nebo
domovní klid, nemají nárok na vrácení peněz.



Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v pokoji, ani ostatních prostorách
penzionu. Rodiče zcela odpovídají za bezpečnost svých dětí.




Ubytovaní hosté se nebudou naklánět z oken z důvodu bezpečnosti.
Host je povinen svým konáním a jednáním v průběhu dne, nenarušovat klid a pobyt ostatních



hostů.
V případě návštěvy další osoby, která není hostem penzionu, je vstup povolen pouze tehdy,
předloží-li platný doklad totožnosti, v jiném případě může být přijata pouze ve veřejných
prostorách penzionu .



V celém areálu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou, užívání návykových



látek, vyvěšování a vykládání věcí z oken, skladování rychle kazících se potravin.
Není dovoleno donášet na pokoj a do vnitřních prostor penzionu nářadí a předměty jako např.:
lyže, sáňky, kola apod., pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo – zahradní domek

Ubytovací podmínky a povinnosti ubytovatele


Ubytovatel je povinen předat hostu prostory k ubytování, který byl řádně sjednán a uhrazen ve



způsobilém stavu a v čistotě.
Ubytovatel zajistí výměnu ručníků a úklidu pokoje co pět dnů, nebo dle oprávněné potřeby hosta.

Závěr


Host zodpovídá za škody způsobené v ubytovacím zařízení dle Občanského zákoníku a sjednaných
podmínek.



V případě porušení povinností má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané
doby.

Tyto podmínky jsou platné od 1.2.2019
Provozovatel: Jirna s.r.o.
IČ: 06710387
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