Ubytovací řád
Rekreační areál „U Kateřiny“ ve Štramberku
Ubytování
Ve středisku může být ubytován pouze host, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem
nebo jiným dokladem totožnosti. Host bude zapsán do evidence ubytovaných.
Cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku a je splatná nejpozději při začátku pobytu. Platba se provádí
v hotovosti. Po zaplacení obdrží host klíč od pokoje/chatky.
Ubytování je možné od 14 do 17 hodin, poslední den pobytu host uvolní pokoj/chatku do 10 hodin, neučiní-li tak,
provozovatel je oprávněn účtovat hostovi pobyt i za následující den. Pokud to kapacita umožňuje, je možno předem
domluvit i jinou hodinu pro ubytování i uvolnění pokoje/chatky.
Při ukončení pobytu je host povinen předat pokoj/chatku v uklizeném stavu, klíč předá zpět provozovateli.
Ubytováni nemohou být hosté, kteří jsou postiženi infekčními chorobami.
Pokyny
V pokojích, chatkách a ostatních uzavřených prostorách areálu je zakázáno kouřit!
Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na vyhrazených a k tomu určených místech. Po domluvě zajistíme dřevo na
oheň. Kácení lesního porostu či jiné poškozování přírody je zakázáno.
V době od 22 do 6 hodin je host povinen dodržovat noční klid! Prosíme i během dne zachovávat klid a nerušit
ostatní hosty nadměrným hlukem.
V prostorách střediska není dovoleno provádět opravy, zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
Bezpečnost
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby. Rodič/zákonný zástupce
odpovídá za bezpečnost dětí ve všech prostorách střediska.
Není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče (s výjimkou drobných spotřebičů osobní hygieny, nabíječky
telefonu, malého rádia apod.).
Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na hřišti a místech k tomu určených. Veškeré sportovní zařízení
využívají hosté na vlastní nebezpečí.
Provozovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, příp. zajistí převoz do nemocnice.
Veškerou následnou lékařskou péči si host hradí sám. Ubytovatel nenese zodpovědnost za zdraví ubytovaných.
Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.
Ubytování s domácími zvířaty není možné.
V případě, že vznikne škoda na zařízení a vybavení areálu, je host povinen škodu neprodleně nahlásit provozovateli.
Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou hostem úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém nehlídaném parkovišti. Provozovatel nenese
zodpovědnost za ztráty či škody na majetku hosta, odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle, pokud nebyly způsobeny
zaměstnancem rekreačního areálu.
Host je povinen dodržovat tento ubytovací řád a dobré mravy. V případě, že host řád závažným způsobem poruší,
má provozovatel právo okamžitě ukončit pobyt hosta bez finanční náhrady.
Ve Štramberku dne 1. 1. 2017

