Ubytovací řád

Ubytovacího a rekreačního zařízení Vyšší Brod Klášter
1. Účastník rekreačního pobytu se ohlásí u osobní pokladní v ŽST Vyšší Brod Klášter
s poukazem na rekreační pobyt vydaný ZO OSŽ UŽST České Budějovice, nebo na základě
telefonické dohody a případně uhradí příslušnou částku za rekreační pobyt.
2. Po převzetí klíčů od pokoje je nutné zkontrolovat úplnost inventáře dle seznamů a případné
nedostatky ihned nahlásit osobní pokladní, nebo pí.Herdové na tel. 972 544 869. (Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel). Jestliže rekreant toto neučiní, nese odpovědnost za
nenahlášené závady sám a budou mu dány k náhradě.
3. U krátkodobého pobytu i u sobotních nástupů od 12:00 hod. do 14:00 hod. předává lůžkoviny
pokladní ŽST V. Brod kl. – případně jsou již na pokoji. U ostatních nástupů po dohodě
s provozovatelem.
4. Každý účastník rekreačního pobytu je povinen udržovat čistotu a pořádek v celém objektu URZ
Vyšší Brod Klášter. V URZ je nutné se přezouvat, každý pokoj má shodně očíslovanou skříňku
na obuv v předsíni URZ. Odpadky se ukládají do popelnic před vchodem do ohrazeného
prostoru URZ.
5. V celém objektu URZ je povoleno během rekreačního pobytu přechovávat psy. Majitel psa
odpovídá za to, že pes nesmí: znečišťovat URZ a uzavřené okolí, obtěžovat ostatní
rekreanty a volně pobíhat ve společných vnitřních prostorách URZ.
6. Hlavní vchodové dveře URZ se uzamykají ve 22:00 hod. Za uzamčení hlavních vchodových
dveří zodpovídají účastníci URZ.
7. Po 22:00 hod. je nutné zachovávat v URZ klid. Ve společenské místnosti je možné sledovat
program televize i po této době za předpokladu, že ostatní účastníci pobytu nebudou v nočních
hodinách rušeni. V místnosti herny končí jakákoliv činnost ve 22:00 hod.
8. K přípravě občerstvení je možno použít výhradně plynové spotřebiče v kuchyňce. Plechové
nádobí je společné pro všechny pokoje. Bílé nádobí je pro každý pokoj uloženo ve skříňce na
pokoji.
9. Při škodách způsobených na zařízení pokojů či jiných prostor URZ, případně ztrátách klíčů, je
každý povinen uhradit škodu v plné výši.
10. Ukončení pobytu: pokoj je nutné uvolnit u pobytů končících v sobotu do 10:00 hod., u
ostatních pobytů dle pokynů provozovatele. Klíče od pokoje je nutné předat osobně pokladní
ŽST Vyšší Brod Klášter, popřípadě zaměstnanci URZ.
Každý účastník uklidí pokoj, vytře podlahu, odmrazí chladničku a mezi 10:00 až 11:00 hod.
předá při předávce pokoje použité lůžkoviny.
11. V prostorech URZ včetně pokojů je kouření přísně zakázáno.
12. Používání dětských prolézaček, houpaček a kolotoče je na vlastní riziko účastníků rekreačního
pobytu a provozovatel URZ nenese za případný úraz a jeho následky odpovědnost.
13. Před zapsáním účastníka rekreačního pobytu do knihy ubytovaných URZ je každý povinen
seznámit se s tímto Ubytovacím řádem.
14. Nedodržení kteréhokoliv z výše uvedených ustanovení může být důvodem k okamžitému
vyloučení z pobytu – návratek za nevyužité dny nebude vrácen!
V Českých Budějovicích 30.05.2017
Za provozovatele :
ZO OSŽ ŽST České Budějovice
Vopátek František , v.r.

ZO OSŽ ŽST Plzeň
Hanáčková Blanka, v.r.

