NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ubytování Statek U Kaple
1. Ubytovací zařízení je určeno pro 1-6 osob. Přihlášení k pobytu probíhá u majitele (popř. jeho zástupce) po
předložení dokladu - platný občanský průkaz. Majitel (popř. jeho zástupce) hostům prostor ukáže a předá.
Obdržíte předávací protokol s jedním paré klíčů. Odjezd a příjezd probíhá dle domluvy. V případě pozdního
příjezdu, popř. odjezdu než je domluveno, je účtovaná cena za další noc/celý objekt dle sezóny (viz. platný
ceník). Jedná se o krátkodobé ubytování.
2. Hosté jsou povinni předat ubytování majiteli (popř. jeho zástupci) ve stavu, v jakém je převzali, vč. jednoho
paré klíčů. Pokud nebylo dohodnuto jinak, provádí závěrečný úklid prostor hosté vlastními silami – bude
kontrolováno majitelem (popř. jeho zástupcem) při závěrečném předání ubytování, stejně jako stav vybavení,
nádobí, svlečení povlečení, vynesení odpadků (tříděný odpad vlevo na návsi), odnesení jídla apod. Spotřeba
elektrické energie se hradí hotově dle odečtu stavu elektroměru při ukončení pobytu.
3. Hosté jsou povinni v ubytovacím zařízení dodržovat pravidla slušného občanského chování. Každý ubytovaný
musí dbát na čistotu a respektovat zdravotní, bezpečnostní a požární předpisy. Hořlavé a lehce zápalné látky
nesmějí být v ubytovacím zařízení ukládány a používány (kromě tuhého podpalovače). Hazardní hry jsou v
ubytovacím zařízení zakázány. Je zakázáno jakékoliv rušení nočního klidu v době od 22.00 hod. do 6.00 hod.
následujícího dne.
4. V celém prostoru ubytování platí zákaz kouření, vyjma venkovních prostor. Je zakázáno odhazovat na zem
nedopalky cigaret ve venkovních veřejných prostorách před ubytovacím zařízením. K tomu slouží popelník.
5. Ubytování psů je zdarma – pouze poslušní psi spící na zemi v pelíšku, v žádném případě ne v posteli. Ostatní
zvířata dle domluvy.
6. Dospělí hosté plně zodpovídají za ubytované děti, popř. zvířata a škody jimi způsobené. Děti ani zvířata
nezůstávají bez dozoru.
7. Hosté odpovídají za poškození ubytovacího zařízení nebo jeho součásti, jakož i za ztrátu a poškození jejich
zaviněním nebo náhodou, k níž dali ze své viny podnět. Je zakázáno využívat dekorace v ubytovacím zařízení
pro hraní a zábavu, přemisťovat zařízení a nábytek v ubytování. Jakékoliv poškození nebo ztrátu na nebo
v ubytovacím zařízení jsou hosté povinni nahlásit majiteli ubytovacího zařízení při ukončení pobytu a
dohodnout se s ním na náhradě škody.
8. Na pokojích lze dobíjet mobilní telefony, popř. počítače. V koupelně lze používat spotřebiče k osobní hygieně
– holicí strojek, vysoušeč vlasů apod. Příprava nápojů a jídla probíhá v kuchyni, která je vybavena potřebnými
el. spotřebiči. Je zakázáno rozdělávat v peci oheň.
9. Dřevo pod krbem slouží pouze jako dekorace, není určeno k topení. V krbu lze rozdělávat oheň. Je zakázáno
zde opékat, ohřívat a jinak upravovat jakékoli jídlo.
10. Elektrický gril slouží k venkovnímu použití (před statkem), popř. jej lze použít v kuchyni. Je zakázáno používat
el. gril ve společenské místnosti (jídelně), na baru, u pípy a v jiných prostorách než je uvedeno.
11. Do toalety se vhazuje POUZE TOALETNÍ PAPÍR. Do toalety je ZAKÁZÁNO vhazovat pleťové tampony, dámské
hygienické pomůcky a vlhčené ubrousky, k tomu slouží odpadkový koš. Pokud dojde k ucpání odpadu
(umyvadlo, sprchový kout, toaleta, kuchyňský dřez) jsou hosté povinni závadu na své náklady odstranit
(opravit), popř. nahradí způsobenou škodu majiteli.
12. Za veškeré šperky, cenné předměty, doklady, cenné papíry a další věci v majetku hostí ubytovací zařízení
neručí.
13. Ubytování osob nepřihlášených v ubytovacím zařízení není dovoleno. Návštěvy hostů se mohou konat pouze
ve venkovních prostorách před ubytováním. V době nočního klidu neprobíhají žádné návštěvy.
14. V ubytování je možné schovat jízdní kola, koloběžky apod. V žádném případě ne motorové dopravní
prostředky apod.
15. Ceny jsou stanoveny dle platného ceníku, který je umístěn ve společenské místnosti (jídelně) ubytovacího
zařízení. Poplatky obci nejsou v ceně. Dřevo na zatopení je započítané v ceně, v případě jeho nedostatku se
doplatí dle platného ceníku. Vratná kauce činí 3000,16. Platba za ubytování je možná pouze na účet při rezervaci ubytování.
17. STORNO poplatek: 15-30 dnů před nástupem 50 % z ceny ubytování, 14 a méně dnů před nástupem 100 % z
ceny ubytování

18. Při nerespektování „Návštěvního řádu“ může majitel ubytovacího zařízení vykázat jednotlivce, či celou
skupinu hostů z ubytovacího zařízení a ukončit pobyt bez náhrady.
V Plané u Českých Budějovic
dne 14. 6. 2020
Majitel: Kamil Kolařík

