Ubytovací řád
Vážení hosté, vítáme Vás v naší Ubytovně Kaplice /Hostel in Center Kaplice
Žádáme Vás o přečtení a dodržování níže sepsaného ubytovacího řádu.
Ubytování hosta:
1)
2)
3)
4)

Příjezd na ubytovnu od 11:00 (dle dohody s recepcí), opouštění pokoje 10:00.
Host předloží platný doklad totožnosti a zapíše se do ubytovací knihy.
Host obdrží vždy klíč od hlavního vchodu a pokoje. Za ztrátu klíčů je pokuta 500Kč.
Host vždy uhradí předem celou částku na danou dobu pobytu dle dohody. Pokud se jedná o
dlouhodobý pronájem, platí se vždy den před ukončením pobytu. Pokud se tak nestane, recepční má
právo vystěhovat danou osobu bez prodlení.
5) Host je povinen opustit ubytovací jednotku nejdéle do 10:00, pokud není jinak ujednáno
s povolanou osobou.
6) Pokud host jeví známky vlivu návykových,omamných látek či alkoholu (posouzení recepční), nemusí
být ubytován.

Práva a povinnosti ubytovaných
1) Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo
poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu.
2) Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a
odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému
poškození pokoje nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět
pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození
nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.
3) V objektu ubytovacího zařízení, a zvláště na pokojích, není dovoleno používat vlastní
elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní
hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.).
4) Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem na ubytovnu. Za škody na majetku
hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech ubytovny, nenese
provozovatel žádnou odpovědnost.
5) V celé ubytovně je wi-fi připojení zdarma.
6) Je přísně zakázáno kouřit na pokoji či ve vnitřním prostoru ubytovny pod pokutou 5000
Kč.
7) Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu zhasnout světla a klíč odevzdat
osobně personálu, pokud není dohodnut s personálem jinak.
Pokud host hodlá opustit ubytovnu v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen
ponechat klíč na pokoji popřípadě vložit do KeyBoxu u druhého vchodu.
8) Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti před ubytovnou. Ubytovatel neručí za
případné odcizení vozidla nebo věci v něm.
9) V době od 22.00 do 6.00 je host povinen dodržovat noční klid!

10) Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého
porušení má právo ubytovatel ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby bez
nutnosti vrátit hotovostní rozdíl.

