UBYTOVACÍ ŘÁD UBYTOVNY NÝŘANY s.r.o.
1. Placení poplatku za ubytování je okamžitě při podepsání ubytovací smlouvy. Ubytovatel si vyhrazuje právo nepřijímat pozdní platby,nebo
bezhotovostní platby. Platba je vždy v hotovosti. Ubytovaný je povinen složit při první platbě 500 Kč vratnou zálohu (jistinu), která se po
ukončení ubytování vrací. V případě, že došlo k poškození inventáře ubytovny nebo ztrátě klíčů ze strany ubytovaného, tato záloha nebude
vyplacena.
2. V prostorách ubytovny a přilehlých prostorách je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ a manipulace s otevřeným ohněm pod pokutou
1000Kč. Kouření je povoleno pouze v prostorách k tomu určených. (Kuřácký koutek) Opakovaným porušením tohoto zákazu dojde
k okamžitému ukončení ubytování ze strany ubytovatele a to bez náhrady.
3. Ubytovací smlouva nezakládá právní nárok na poskytnutí trvalého nebo přechodného pobytu ubytovaného a ani nárok na náhradní
ubytování v případě zániku, nebo zrušení ubytovací smlouvy. V případě přechodu práv provozovatele na jiný subjekt je třeba uzavřít novou
ubytovací smlouvu s novým provozovatelem.
4. Ubytovna ubytuje hosta, kterého řádně zaeviduje. Host musí předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Host nesmí vnášet do
ubytovny jiné než osobní věci v přiměřeném množství. Do ubytovny se nesmí vnášet žádné elektrospotřebiče, tepelné zářiče, jakékoli nářadí,
nebo věci, které by mohli ohrozit soužití ubytovaných.
5. Ubytovna vydá hostovi při ubytovaní ubytovací smlouvu – řád a klíč s číslem přiděleného místa k ubytování. Souhlas s ubytovací
smlouvou - řádem, cenou za poskytnuté ubytování (viz. ceník) potvrdí host svým podpisem.
6. Host je povinen se na ubytovně chovat slušně a dle dobrých mravů. Host nebude vpuštěn do ubytovny v podnapilém stavu, nebo v silně
znečištěném oděvu.
7. Host řádně užívá prostory vyhrazené mu k ubytování. V těchto prostorách nesmí bez písemného souhlasu ubytovny přemisťovat zařízení,
provádět opravy a jakkoli zasahovat do elektrické sítě nebo instalace. Host má dále za povinnost udržovat veškeré prostory v ubytovně v
čistotě a pořádku. Z důvodu, že ubytovna zajišťuje každodenní úklid všech prostor je zapotřebí, aby osobní věci ubytovaných byly v době
nepřítomnosti ve skříních. Volně ložené věci jenž budou narušovat pořádek v , budou brány jako nepořádek, jenž narušuje pobyt ostatních
ubytovaných a proto bude brán jako odpad, který bude zlikvidován.
8. Host nesmí bez písemného povolení činit v prostorech ubytovny jakékoli úpravy (vylepování plakátů, věšení obrázků či stojanů, držáků,
zanechávat v nepřítomnosti jakékoli věci, boty a oděvy mimo přidělené skříně a prostory).
9. V ubytovně je zakázáno používat bez povolení ubytovny jakákoli elektrická zařízení (rychlovarné konvice, lednice, mrazáky apod.)
výjimkou jsou vysoušeč vlasů,nabíječka na mobil,radio,tv,vlastní budík. Pro účely vaření jídla a vody jsou určeny prostory ubytovnou.
10. Každý host má možno na vyprání prádla za 40 Kč/pračka.
11. V případě, že se host ubytuje na dobu určitou, má povinnost opustit ubytovnu do 10.00 hodin posledního ubytovacího dne.
12. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.
13. Návštěvy v prostorách ubytovny jsou přísně zakázány, porušení tohoto zákazu znamená okamžité ukončení ubytovací smlouvy.
Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení jednotlivých ustanovení této smlouvy. Host je
povinen chovat se v areálu ubytovny klidně a neporušovat práva spolubydlících a provozovatelů ubytovny. V nočních hodinách (22.00 –
7.00 hod.) je třeba zachovávat zvýšený klid a nerušit ostatní.
14. Každý ubytovaný je povinen řídit se pokyny ubytovatele. V případě nepřítomnosti ubytovatele se ubytovaný zavazuje, že při porušení
nájemního práva, popřípadě pojetí podezření z protiprávního jednání bude ubytovaný neprodleně kontaktovat PČR (linka 158) a ubytovatele.
15. Psi, kočky a jiná zvířata nemohou být umístěna v Ubytovně.
16. Host při odchodu z pokoje uzavře okna, vypne elektrické přístroje, pokoj uzamkne.
17. Ubytovna je určena k ubytování osob. Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout klienta v případě, že je klient v podnapilém stavu, nebo
vykazuje agrsivní chování. . Za škody způsobené na majetku Ubytovny Nýřany odpovídá host podle platných předpisů a hradí poškození v
plné výši.
18. Ubytovna neodpovídá za věci vnesené hostem do Ubytovny, ani za škodu na odložených věcech.
19. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, újmu vzniklou Ubytovně předčasným zrušením ubytování je povinen
nahradit v plné výši.
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20. Ubytovna může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže host v Ubytovně hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak
nedodržuje ustanovení tohoto ubytovacího řádu.
21. Ubytovna zajistí pro Hosta ubytovaného na dobu delší než 7. dní výměnu ložního prádla 1x za 14 dní. Za mimořádné znečištění ložního
prádla bude účtován poplatek ve výši 100 Kč.
22. Tato ubytovací smlouva je právně platná,host je povinen se s ní seznámit v celé šíři,na případnou neznalost nebude brán zřetel.

Já níže podepsaný prohlašuji,že jsem se seznámil s ubytovacím řádem.

___________________________________________
Podpis a číslo OP

