Provozní a ubytovací řád

Přečtěte si prosím následující pravidla, která jsme stanovili proto, abychom mohli zajistit příjemné a
bezpečné prostředí pro naše hosty, tedy i pro Vás !

1.

Provozní a ubytovací řád se vztahuje na celý rodinný dům a přilehlou zahradu na adrese Dolní
256, Frenštát pod Radhoštěm. Dále jen RD.

2.

Každý host je povinen seznámit se s tímto řádem před ubytováním a je povinen jej dodržovat po
celou dobu pobytu.

3. Provozovatel ubytovacího zařízení může ubytovat pouze osobu, kterou řádně přihlásí, a to po
předložení občanského průkazu, cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu totožnosti.
Tímto je započata smlouva o poskytnutí ubytovací služby a pokud nedojde k porušení
ubytovacího řádu, platí až do odjezdu přihlášené osoby.
4. Ubytovaný užívá RD po dobu, kterou má předem domluvenou, popř. uhrazenou. Toto právo
nemůže podstoupit třetí osobě.
5. Ubytovaný obdrží dva svazky klíčů ( od brány, branky, rodinného domu a zahradního domku ).
Pokud ubytovaný klíče ztratí, bude hradit poplatek za výměnu zámků ( 1 000,- Kč).
6. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 14:00 hodin. Host je povinen
opustit RD nejpozději v den skončení pobytu do 10:00 hodin.
7. Provozovatel ubytovacího zařízení neodpovídá za věci vnesené ubytovaným do ubytovacího
zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech.
8. Při odchodu z domu je ubytovaný povinen zavřít okna , zhasnout, vypnout elektrické spotřebiče.
9. V celém RD nesmí ubytovaný bez souhlasu provozovatele přemísťovat zařízení, provádět opravy
a jakékoliv zásahy do elektr. sítě nebo jiné instalace. Žádné vybavení nesmí ubytovaný vynášet z
objektu.

10. V celém RD je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm, užívání návykových látek,
nenahlášené držení zvířat , rušení nočního klidu. Kouření je povoleno jen ve venkovních
prostorách.

11. Ubytovaný je povinen dodržovat noční klid, který je stanoven od 22.00 do 6.00 hodin.

12. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat vybavení RD a přilehlé zahrady. Pokud dojde k
poškození zařízení, je nutné vše co nejdříve nahlásit majiteli. V případě zavinění škody
ubytovaným určí majitel výši náhrady na základě rozumné domluvy s ubytovaným

13. Návody k obsluze všech elektrospotřebičů a vnitřních krbových kamen jsou k dispozici na polici
vedle lednice. Ubytovaní mají povinnost řídít se těmito návody a zvlášť dbát bezpečnosti své i
dětí při užívání krbových kamen.

14. Vznikne-li požár, je povinností všech ubytovaných co nejdříve vlastními silami požár zlikvidovat
včetně použití hasícího přístroje, umístěného v technické místnosti v předsíni. Pokud je požár
většího rozsahu, ihned volat požárníky na tel. č. 150.

15. Prostory zahrady včetně herních prvků slouží k soukromým účelům, pokud je ubytovaný využije,
je sám zodpovědný za dodržování bezpečnosti. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy či
poškození zdraví. V případě použití venkovního grilu a ohniště je ubytovaný povinen po ukončení
používání bezpečně topeniště uhasit.

16. Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací řád, bezpečnostní a hygienické předpisy, zachovávat
pravidla občanského soužití a nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku,
narušit pořádek, čistotu a klid.
17. V případě hrubého porušení tohoto řádu může být ubytovanému hostu pobyt ukončen s
okamžitou platností bez náhrady finančních prostředků.

Provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovacího zařízení kdykoliv
měnit či doplnit a stávající ubytované o tomto kroku vhodným způsobem informovat.
Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1. 8. 2016 a vztahuje se na všechny ubytované hosty.

