
Ubytovací řád 
 

 

        Provozovatel:  Obec Dolní Němčí, Nivnická 82, 687 62  Dolní Němčí 

                                 IČ  00290904 
                                   

      1.     Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je v   

        Penzionu Rozkvět ubytován. 

 

2.     K ubytování musí být každý host řádně přihlášen-zapsán do evidence knihy hostů 

        a to na základě předložení platného průkazu totožnosti nebo cestovního pasu. 
 

3.     Úhradu za ubytování je host povinen zaplatit v hotovosti při zahájení ubytování 

        a to v plné výši dle platného ceníku. Platba fakturou je možná pouze po předchozí 

        dohodě s vedením penzionu. 

4.     V den skončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj  nejpozději do                                       

       10:00 hodin. 

 
5.     Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu  ubytování užívat pouze prostory mu k  

         ubytování vyhrazené, včetně společných prostor. Není dovoleno přechovávat    

       jakákoliv zvířata. 

 

6.     Při každém odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, zavřít okna                      
      a   uzamknout dveře. Ztráta klíče od pokoje je hostu účtována smluvní paušální        

        částkou  500,- Kč.    
 

7.     Každý ubytovaný host je povinen dodržovat  noční klid  a chovat se v ubytovacích         

        prostorech v době od  22:00 – 6:00 hodin  tak, aby nerušil klid ostatních hostů. 

 

8.     Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných v pokojích a ve 

        volně přístupných částech objektu, nenese ubytovatel žádnou odpovědnost. 

 

      9.     V případě způsobení škod ubytovateli, se ubytovaný host zavazuje uhradit danou škodu 

        okamžitě po jejím vyčíslení. 

 

             10.     Bez  souhlasu ubytovatele nesmí ubytovaný host přemísťovat nábytek a provádět jaké- 

                       koliv změny. 

 

             11.     Bez souhlasu ubytovatele je pohyb nepřihlášených osob ve všech částech ubytovacího  

                       objektu zakázán.  

 

             12.      Host nesmí v prostorách penzionu nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat  

                        ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití. Ve všech prostorách penzionu je 

                  zákaz  kouření !!!     

          

13.      V objektu „Penzion Rozkvět“  není dovoleno používat jakékoliv vlast- 

ní elektrické síťové spotřebiče.   
 

14. Ubytovatel si vyhrazuje právo kontroly. 

 

V  Dolním Němčí 1.10.2007 


