UBYTOVACÍ ŘÁD
Sezonní ubytovny SK Žižkov Praha, Želiv
1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je
ubytován v ubytovně SK Žižkov Praha.
2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen ihned
při příchodu předložit svůj občanský průkaz nebo cestovní pas. U skupin, vedoucí
předloží seznam se jmény, datem narození a bydlištěm.
3. Úhradu za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit předem při
nástupu ubytování, a to ve výši dle platného ceníku.
4. Čas předání klíčů po skončení pobytu je ubytovaný host povinen dohodnout s osobou,
která jej ubytovává.
5. V den skončení pobytu je ubytovaný host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 11:00
hodin.
6. Ubytovaný host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování řádně, bez souhlasu
správce nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny.
7. Jakoukoli zjištěnou závadu neprodleně oznamte správci nebo na tel. 606705957
8. Udržujte čistotu a pořádek všech míst a zařízení ubytovny.
9. Při svém jednání dbejte na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních osob.
10. Ubytovaný host je povinen chovat se v ubytovacích prostorech zejména v době od
22.00 do 7.00 hodin tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných hostů. V případě, že
přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje
tento „Ubytovací řád“, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby od
„Smlouvy o ubytování“ odstoupit (ubytování zrušit).
11. Kromě holicích strojků a vysoušečů na vlasy není v objektu ubytovny dovoleno
používat jakékoliv vlastní elektrické síťové spotřebiče. Vaření na pokojích je
zakázáno. Jakákoliv manipulace s elektroinstalací nebo provádění oprav na těchto
instalacích je zakázána.
12. Kuchyňka slouží ubytovaným k přípravě jídel a jejich konzumaci. Ubytovaní hosté
jsou povinni v ní udržovat pořádek a použité nádobí umýt a uložit na původní místo.
13. Ve všech prostorách ubytovny platí přísný zákaz kouření.
14. Stížnosti ubytovaných hostů přijímá správce ubytovny.
Ubytovací řád schválil
VV SK Žižkov Praha

