UBYTOVACÍ ŘÁD
TURISTICKÁ UBYTOVNA - VODÁCKÉ TÁBOŘIŠTĚ CAKLE
Provozovatelem ubytovny je Radomír Junek, IČ 74878174, Sluneční 405, 562 03 Ústí nad Orlicí,
tel.: 777 821 897, který vydává následující ubytovací řád.

Úvodní ustanovení
Smyslem ubytovacího řádu je zabezpečení dobrého občanského soužití, zachování pořádku a čistoty
v ubytovně a okolí a vzájemné respektování práv a povinností ubytovaných.

Práva a povinnosti ubytovaných
1. Každý ubytovaný je povinen před ubytováním předložit platný doklad prokazující totožnost ubytovaného.
Podle dokladu prokazujícím totožnost je každý ubytovaný zapsán do Knihy ubytovaných a zaplacením
pobytu potvrdí, že je seznámen s ubytovacím řádem. Vstup do ubytovny pouze pro zde ubytované osoby.
2. Ubytování se platí způsobem stanoveným provozovatelem ubytovny, a to zpravidla předem.
3. Nástup do ubytovny je od 13.00 do 20.00 hodin. Odjezd v dohodnutý den nejpozději do 10.00 hodin.
4. Každý ubytovaný je povinen dbát všech předpisů a vyvěšených pokynů týkajících se provozu a užívání
ubytovny, zejména předpisů o požární bezpečnosti a o používání vyhrazených technických zařízení
(plynová a elektrická zařízení) a dále dodržování hygienických předpisů.
5. Každý ubytovaný má právo využívat společné prostory, zařízení a vybavení ubytovny.
6. Jízdní kola, lyže, příp. další rozměrná výbava se nesmí skladovat na pokojích. Ubytovaný povinen ukládat
tyto věci podle pokynů provozovatele ubytovny.
7. V celé budově ubytovny platí ZÁKAZ KOUŘENÍ, jeho porušení znamená okamžité ukončení pobytu.
8. Veškeré kuchyňské zařízení a nádobí má ubytovaný právo využívat obvyklým způsobem a vždy je povinen
zařízení uvést do původního čistého stavu, nádobí umýt a uklidit a přiměřeně uklidit i kuchyň (stůl,
podlaha apod.)
9. Smetí a odpadky se vysypávají do nádob k tomu určených.
10. Ubytovaní jsou povinni chovat se tak, aby neobtěžovali další spolubydlící nebo občany v okolí ubytovny.
11. Noční klid je stanoven od 22.00 do 6.00 hodin.
12. Parkování motorových vozidel ubytovaných je umožněno na vyhrazeném místě před ubytovnou, nebo
podle pokynů provozovatele ubytovny zdarma.
13. Každý ubytovaný je povinen za sebou po příchodu i odchodu zamknout hlavní dveře do ubytovny.
14. Používání vlastních elektrospotřebičů na pokojích je ZAKÁZÁNO. Výjimku tvoří vysoušeč vlasů, holicí
strojek, nabíječka na mobilní zařízení, budík.
15. Umístění zvířat v prostorách ubytovny může být povoleno provozovatelem ubytovny za poplatek. Majitel
zvířete se zavazuje dodržovat zvýšené hygienické nároky a způsobené škody na své náklady okamžitě
odstraní. Zvíře nesmí ohrožovat nebo rušit ostatní uživatele ubytovny.
16. Na schodiště a do 1. poschodí včetně pokojů se smí vstupovat pouze v domácí obuvi.
17. Provozovatel si vyhrazuje právo na okamžité zrušení ubytování v případě porušení jednotlivých
ustanovení tohoto Ubytovacího řádu bez nároku ubytovaného na vrácení poplatku za ubytování.

Přejeme Vám příjemný pobyt!
Radomír Junek
V Ústí nad Orlicí dne 1. 4. 2019

