UBYTOVACÍ PORIADOK PENZIÓNU NA KOPEČKU

Článok I.
Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia
1. Pri nástupe na pobyt ste povinní preukázať sa identifikačným dokladom (identifikačná
karta, cestovný pas).
2. Obsadenie izby je možné v deň nástupu po 12:00 hod. Uvoľnenie izby je v deň odchodu do
10.00 hod. Do tohto času hosť izbu uvoľní, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Pokiaľ tak hosť
neurobí, bude mu zaúčtovaný pobyt za nasledujúci deň.
3. V čase od 23:00 do 07:00 je v ubytovacej časti nočný kľud.
4. V celom penzióne je prísny zákaz fajčenia a manipulovania s ohňom.
5. Neubytovaní hostia smú vchádzať na izby iba so súhlasom majiteľa penziónu.
6. V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne v izbách nie je povolené používať vlastné
elektrické spotrebiče. Toto opatrenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú
hygienu hosťa (holiace príp. masážne strojčeky, sušičky vlasov a pod.)
7. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých
na izbách a ani v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
8. Psy a iné zvieratá majú vstup do zariadenia zakázaný.
9. Pred odchodom z izby je hosť povinný riadne uzatvoriť všetky okná, uzavrieť vodovodné
kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče,
ktoré sa nachádzajú v izbe, riadne zamknúť vchodové dvere.
10. Za stratu kľúča od izby a výmenu vložiek účtujeme 60,- €.
11. Prípadné vzniknuté závady je hosť povinný okamžite nahlásiť na recepcií.
Článok II.
Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta
1. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných
predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené
neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho
poriadku. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má majiteľ
penziónu právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím
dohodnutého času.
3. Sťažnosti, reklamácie hostí prípadne pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti
ubytovacieho zariadenia prijíma majiteľ penziónu. Hosťom je k dispozícii reklamačný
poriadok.
4. Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom
ponúkania služieb poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež
pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.
5. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii hosťom na izbách.
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