PROVOZNÍ ŘÁD APARTMÁNY AGATHA.
Všichni hosté jsou povinni na počátku ubytování se řídit těmito pokyny a převzetím klíčů od
apartmánů souhlasí s tímto provozním řádem v plné, rozsahu a vyjadřuje s ním souhlas.
PRAVIDLA CHOVÁNÍ HOSTU V APARTMÁNOVÉM DOMĚ.
1 .Ubytování hostů probíhá v čase , který je předem domluven.V apartmánech smí být jen osoby,
které zde mají uhrazen pobyt. Host je povinnen při ubytování předložit platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad. A také je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat
pořádek a čistotu a dodržovat ustanovení tohoto řádu. Návštěvy jen po předchozí domluvě se
správcem. Při zjištění osoby, která není uvedena v přihlášce k pobytu, může být pobyt osob u
kterých byla zjištěna tato osoba , bez náhrady okamžitě ukončen.
2.Při počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad, případné závady je povinnen host
neprodleně oznámit správci apartmánů. Při poškození apartmánu, nebo jiného zařízení
apartmánového domu, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě klíče, host uhradí vzniklou
škodu v plném rozsahu.
Po příjezdu je host povinen se ve všech prostorách apartmánového domu přezout do čisté
domácí obuvi a udržovat takto všechny ubytovací prostory čisté.
3.CHECK-OUT do 10 : 00 hod. Při proudloužení této doby bude účtován den pobytu dle
platného ceníku. Každý host je povinnen umýt po sobě použité nádobí a uklidit jej SUCHÉ do
kuchyňské linky, vynést po sobě směsný odpad do popelnice, která je umístěna u brány pro vjezd
na parkoviště, a udržovat sklokeramické desky v apartmánech čisté, aby nedošlo k jejich
poškození.Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny u přístřešku vedle parkoviště.
4.Ve všech prostorách objektu je přísný zákaz kouření.
5.Lyžařské vybavení a jiné sportovní vybavení ( jízdní kola ) není dovoleno vnášet do apartmánů. K
jejich uskladnění slouží prostory u parkoviště nebo lyžárna. Se psy nebo jinými zvířaty je pobyt
zakázán.Při nedodržení tohoto ustanovení může následovat ukončení pobytu hosta bez náhrady.
6.V apartmánech je zakázáno přemisťování nábytku a jiného vybavení, jakož i nádobí ( mimo
zahradního nábytku), provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací.
7.Do objektu apartmánů je zakázán vstup osobám pod silným vlivem alkoholu, omamných a
psychotropních látek a osobám v karanténě.Rovněž je zakázáno vnášet do budovy apartmánů
psychotropní či omamné látky.
8.Noční klid platí v době od 22:00 hod. do 07:00 hodin a hosté jsou laskavě žádáni o jeho
dodržování.
9.Za činnost dětí jsou zodpovědní jejich zákonní zástupci.
10.Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečisťovat prostředí.
11.V apartmánech i v jiných místnostech domu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče
( netýká se spotřebičů sloužící k osobní hygieně, počítačů, nabíječky)
ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU
12. Každý ubytovaný je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo
poškození,včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.Majitel nezodpovídá za krádež
osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilecha také neručí za cennosti a peníze
odložené v neuzamčených prostorách.
13.Provozovatel učinil všechna opatření , aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel
nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů,žádáme proto hosty, aby neponechávali
svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
14.Každý ubytovaný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli (tel.777 773 526) nebezpečí
vzniku požáru,situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností
učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
112, PRVNÍ POMOC
155, HASIČI
150, POLICIE
158

