UBYTOVACÍ ŘÁD

1.

Příjezd do apartmánu je možný od 15.00, dříve pouze po předchozí domluvě. Odjezd maximálně
do 10.00.

2.

V apartmánu může být ubytován pouze host, který při příjezdu správně vyplnil své osobní údaje včetně čísla platného občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu
totožnosti.

3.

Objednávající ručí za správnost údajů o všech hostech apartmánu.

4.

V apartmánu nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jiné instalace.
Je zakázáno vstupovat na střechu objektu mimo terasu, a to včetně předokenních prostor.

5.

Není povoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich
osobní hygieně, nabíječek mobilních telefonů, notebooků a podobné elektroniky.

6.

Host odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku apartmánu jím samým, jeho
dětmi a rovněž osobami jemu svěřenými do péče. V případě, pokud se tak stane, bude hostovi
účtována částka ve výši škody. Výše škody se stanoví dohodou nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. Host má za povinnost bezodkladně ohlásit případné předchozí škody v apartmánu
či na jeho zařízení. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám.

7.

Kouření je zakázáno ve všech vnitřních prostorách objektu.

8.

Poskytovatel neodpovídá za věci vnesené do apartmánu a za věci v apartmánu odložené. To
samé platí pro celý objekt.

9.

V době od 22.00 do 7.00 je host povinen dodržovat noční klid.

10. Psi a další zvířata nemohou být v apartmánech ubytována.
11.

Host je povinen při odchodu z apartmánu uzavřít vodovodní uzávěry (kohoutky), vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla a uzavřít veškerá okna a venkovní dveře.

12. Užívání zařízení apartmánu je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi, aby nedocházelo k možnosti jejich přenosu na ostatní hosty. Jestliže tento fakt bude
ubytovateli zatajen a ten jej následně zjistí, může takového hosta bez finanční náhrady ihned
vystěhovat.
13. V případě, že host v průběhu ubytování svévolně zruší část svého pobytu, nemá nárok na žádnou finanční náhradu.
14. Každý ubytovaný host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej. V případě,
že ubytovaný host poruší ubytovací řád, má poskytovatel právo ukončit pobyt pro celou ubytovanou skupinu bez náhrady.
15. Toto znění ubytovacího řádu platí od 1. 7. 2021.

