UBYTOVACÍ PORIADOK

1/ Penzión Kozák /ďalej Zariadenie/ uzatvorí zmluvu len s osobou, ktorá sa riadne prihlásila /hosť/. Za
týmto účelom je každý hosť povinný predložiť doklad totožnosti.
2/ Hosť preberá zodpovednosť za predmetný inventár, ktorý je vyvesený na zozname v každej izbe.
Akékoľvek nezrovnalosti vo vybavení izby je potrebné ohlásiť bezprostredne po prebratí izby.
3/ Hostia sú povinný prípadné škody okamžite uhradiť prevádzkovateľovi zariadenia.
4/ V izbách zariadenia je prísny zákaz fajčiť! V prípade porušenia tohto zákazu je hosť povinný zaplatiť
ubytovateľovi zmluvnú pokutu 100,- € a ubytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy o ubytovaní. V
prípade odstúpenia je hosť povinný sa ihneď vysťahovať zo zariadenia. Nárok na vrátenia ceny za
ubytovanie, ani jeho časti v tomto prípade hosťovi nepatrí.
5/ V izbách je zakázané premiestňovanie nábytku a iné zásahy do interiéru.
6/ Do priestorov zariadenia a do ubytovacej časti nie je povolené vodiť domáce zvieratá.
7/ V objekte zariadenia nie je povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem bezpečných
spotrebičov týkajúcich sa osobnej hygieny.
8/ Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v
izbe a v ostatných priestoroch zariadenia, v prípade postupu v rozpore s týmto odporúčaním
nezodpovedá prenajímateľ za škody vzniknuté, ako dôsledok takéhoto postupu hosťa.
9/ V čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. sú všetci hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
10/ Hosť nesmie umožniť osobe riadne neprihlásenej prístup do ubytovacích priestorov. Pre prijímanie
návštev sú určené len vyhradené spoločenské priestory alebo reštaurácia zariadenia. Na izbe môže
ubytovaný hosť prijímať návštevy len so súhlasom prevádzkovateľa, i tak však zodpovedá za konanie
návštevy a za škodu ňou spôsobenú.
11/ Ubytovateľ nezodpovedá za peniaze, cennosti a ostatné osobné veci hostí.
12/ V prípade straty, alebo neodovzdania kľúča od izby je povinný ubytovaný hosť zaplatiť
prevádzkovateľovi zariadenia poplatok 80.-€.
13/ Hosť sa môže ubytovať od 14.00 hod. a je povinný odovzdať izbu do 10.00 hod. nasledujúceho
dňa. V prípade, že tak neurobí, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi ďalšiu noc.
14/ V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok.
Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa týmto poriadkom.
15/ Ubytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak hosť napriek výzve porušuje tento ubytovací
poriadok alebo dobré mravy, najmä ruší ostatných hostí v čase nočného kľudu podľa bodu 9. tohto
poriadku, ničí, poškodzuje alebo hrubo znečisťuje ubytovacie zariadenie alebo jeho inventár, správa sa
hrubo alebo urážlivo voči iným hosťom alebo personálu ubytovateľa. Odstúpiť je možno ústne a
odstúpenie je účinné ihneď. V prípade odstúpenia je hosť povinný sa ihneď vysťahovať zo zariadenia.
Nárok na vrátenia ceny za ubytovanie, ani jeho časti v tomto prípade hosťovi nepatrí. Tým nie je
dotknuté právo ubytovateľa na náhradu škody.
Ubytovací poriadok je platný od 01. 01. 2017.

Ingrid Kozáková, riaditeľ

