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* Penzion ubytuje hosta' který je k ubytovánÍ přj'hlášen' po

předtožen1
j1ného
totožnost1.
dokladu
občangkéhoprůkazu, platného cegtovnÍho pasB nebo
ne;sou post1Ženy
pouze
je
poÝoleno
ogobáe'
které
penz1ono
* Už1vánízaťízen!
1nfekčnln1 nenocen1.
* Pož6dá_11 hogt o prod1oužen1 pobytu, rnůženu být nabídnut Jlný pokoj leŽ ten,
ve kteŤéE byl původně ubytovdn.
* Dobs přÍjezdu hosta ato penz1onu je gjédnána po předchoz1 te1efonické donluvě
s provozovateleo.
.! Host je ubytován v penzionu po dobu, kterou gjednal 9 provozovatelen
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penzionu (případně jeho zá9tupcen). Nebyla-}1 doba pobytu sJednána jlnak'
odh1ág1 hogt pobyt a uvoln1 pokoJ nejpozdějl do 12:00 hod1n pos].ednlho d'ne.
Pokud tak }rost neuě1ní' je provozovatel oprávněn úětovat cenu pobytu 1za
následujícÍ den.
P}atua za pobyt a objednané s1užby bude u}rrazena ve výši d1e p].atného cenÍku
(www.kdv]'asen1ce.cz) na začdtku nebo konc1 pobytu dle předchozÍ dohody
s pToÝozovate}en.
P91 a jlná donác1 zvířata nohou být přÍtonna v penz1onB pouze po předchozí
doEluvě 9 provozovstelea.
zá,kaz koutení p1at1 v ce1én penzlonu s výjlnkou ba}konu.
z bezpeěnostn1ch důvodůnen1 vhodné v prostoI'ách penzionu ponechá'vat bez
dozoru dětl Eladšídegetl let.
Ztrdtu k}1čůhost neprod}eně h1ásí pTovozovate}1 a je poÝ1nen uhrad1t
způsobenou škodu (výněna zánků' př1dě1ánÍ nových sad kllěů).
Host nesn1 v penz1onu přeníslíovat zaťtzen!, provádět opravy a jakéko}1 zásahy
do eIekt!ické gttě bez předchozího souhlasu provozovatele.
Eogt je povlnen při každénodchodu z penz1onu pozhag1nat gÝět]-a a
zkontro1ovat uzavřenÍ vodovodních uzdvěrů.
Host je zodpovědný za škody, které způsob1 na najetku penzlonu a je povlnen
odškodnj't proÝozoÝate1e v plné výš1.
?roÝozovateI neodBovldá za věc1' pen1ze a cennost1 vnegené do penz1onu

hosteE.
spoteěenské a pohybové hry Je nožno provozovat pouze tak' aby nebyl lušen
kl1d' odpoč1nek a nedošlo k ohToŽenÍ bezpeěnogtL ogtatnlch hostů' dá1e negní
docházet k defornacl zatlzen7 penzlonu.
.! Host je pov1nen půgob1t v plostorách penzlonu tak' aby nezapř1ěLnl1 vznlk
požáru. Přl eventuá1n1n vznlku požáru je host pov1nen nepŤodleně ÍnfoŤnovat
provozovate1e penzÍonu.
+ v př1padě' Že požární h1ás1ěe zaěnou vydávat s18ná1 a v pTostorÁch
{.

p!okazate1ně nehoří' jealná ge o nutnost výněny bater1e. BateT11 z hlásiěe
vyjněte a oznante tuto skuteěnost proÝozovatet1' aby poždrn1 hlás1č opět
zprovoznil.
.:. Rozdělávánl ohně za účelenopékáníje povoleno po dohodě 9 provozovatelen na
o}rnj.šti v atrlu. Po skoněení opékánÍje nutné oheň řádně uhaslt.
* st1žnogti a névrhy na zlepšenÍ sluŽeb hlaste provozovatel1.
n Hogt je pov1nen dodTžovat ustanovenÍ tohoto ubytovac1ho řádu. v případě' Že
hogt hrubýE způsoben porušítato ustanovení' ná vedenÍ penzlonu právo od
gmluvené ubytovací služby odstouplt před uplynutín původně gjednané aloby.
Ubytovacl řád

platí od 1. tedna

Mgr' Martín Lano
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