
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

 
 v den příjezdu je umožněn vstup do pokojů mezi 15:00 a 19:00 a v den odjezdu prosíme 

opustit pokoje do 10:00, klíče od pokojů se vrací osobně personálu 

 host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti na recepci 

penzionu 

 v objektu se hosté ve vstupní části přezouvají 

 v rámci dobrých vztahů s ostatními hosty zachovávejte v ubytovací části od 22:00 hod. do 

7:30 noční klid 

 v celém objektu penzionu, zvláště na pokojích je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným 

ohněm, prostor vyhrazený pro kouření je před penzionem 

 nepřenášejte vybavení z pokojů do ostatních prostor domu 

 V celém domě a na přilehlém pozemku je nutné udržovat pořádek a třídit odpad do pytlů 

umístěných v technické místnosti 

 Vstup a pohyb po okolním pozemku, zahradě i parkovací ploše je pouze na vlastní 

zodpovědnost hosta  

 Každý host je povinen dodržovat uvedený ubytovací řád. V případě jeho porušení má 

pronajímatel právo smluvené ubytování okamžitě bez náhrady ukončit 

 Ubytování s domácími zvířaty není možné 

 použité žvýkačky prosíme vyhazovat do odpadkových košů 

 z bezpečnostních důvodů je na pokojích zakázáno používat vlastních elektrických spotřebičů 

(varné konvice, vařiče…) kromě spotřebičů pro osobní hygienu. Po použití umístěte varnou 

konvici mimo podstavec 

 z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v 

ostatních prostorách penzionu. Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v 

doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá 

 Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji, uzamknout dveře pokoje, při 

příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, 

aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození 

 v pokoji nebo ve společných prostorách penzionu nesmí hosté bez souhlasu personálu 

přemísťovat zařízení a vybavení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné 

instalace 

 zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá 

plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. V případě škody má ubytovatel právo 

žádat na hostu uhrazení škody na místě v hotovosti v plném rozsahu. Rovněž při ztrátě klíčů 

je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu 

 pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu či 

poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu 

 ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování 

přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování 

 provozovatel neodpovídá za peníze a cenné věci v žádných prostorách penzionu. Za škody na 

majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, 

nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost 



 v zimním období je z důvodu bezpečnosti (padající sněhová pokrývka ze střechy) zakázáno se 

pohybovat v bezprostředním okolí penzionu – mimo použití vchodu – pod a v těsné blízkosti 

okapů 

 při pohybu na schodech je nutno dbát zvýšené bezpečnosti a používat zábradlí z důvodu 

zamezení rizika uklouznutí 

 v případě naší nepřítomnosti a při jakémkoli problému volejte prostřednictvím telefonního 

spojení uvedeného v sekci Kontakt 

 k penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat 

na místech k tomu určených.  

 není dovoleno ponechávat motor v chodu 

 do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a 

psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu 

alkohol, psychotropní či omamné látky 

 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 

 každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci 

provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo 

lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či 

odvrátil hrozící nebezpečí. Ohlašovny na tel. číslech: 

 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 

PRVNÍ POMOC 155 

HASIČI 150 

POLICIE 158 

SPRÁVCE  + 420 704 723 350 

 

 Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu 

a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata 

z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro pobyt všech našich hostů 

 

Přejeme Vám příjemný pobyt, na který budete rádi vzpomínat. 

 

 


