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UBYTOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU HOLÍN
Všeobecné podmínky
Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

PŘÍJEZD A ODJEZD
1. Host penzionu bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti na recepci penzionu.
Provoz recepce penzionu je zajištěn po předchozí domluvě s hosty.
2. Ubytování hostů s předáním klíčů / karet/od pokoje je možné každý den v předem domluveném
čase.
3. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně
oznámit recepční nebo odpovědné osobě. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení
penzionu, je host povinen škodu nahradit.
4. Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány na recepci v den ukončení pobytu
nejpozději do 10:00 hodin. Recepční provede zběžnou kontrolu pokoje. Nebudou-li klíče od
vyklizeného pokoje řádně předány do 10:00 hodin, bude hostovi účtován další započatý den pobytu.
5. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten,
ve kterém byl původně ubytován.
6. K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly a parkovat na místech k tomu určených před
penzionem. Parkoviště penzionu není hlídané.
PRAVIDLA CHOVÁNÍ HOSTŮ V PENZIONU A NA POKOJÍCH
7. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod silným vlivem alkoholu, omamných a
psychotropních látek a osobám v karanténě.
Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní či omamné látky.
8. Noční klid platí v době od 22:00 hodiny do 06:00 hodin a hosté jsou laskavě žádáni o jeho
dodržováni.
9. Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.
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10. Je zakázáno vstupovat do prostorů určených k zajištění chodu penzionu – za pult recepce, do
kotelny a skladovacích prostorů.
11. Za činnost dětí odpovídají jejich zákonní zástupci.
12. V penzionu je zakázáno umísťovat zvířata, výjimkou jsou jen řádně nahlášeni psi.
13. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu řádně očistili
obuv. Doporučujeme se v apartmánech a pokojích přezouvat, s ohledem na dřevěné podlahy.
14. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
15. Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících
k osobní hygieně, počítačů, nabíječky). Host nesmí bez souhlasu správce penzionu přemisťovat
vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU
16. Každý ubytovaný je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození,
včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel penzionu ručí za jejich ztráty a
poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
17. Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, proto vždy
zamykejte hlavní vchod i pokoj.
18. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel
nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali
svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
19. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci
provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského
ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
OSTATNÍ
20. Výměna ložního prádla a ručníků po každém ubytovaném, jinak dle potřeby, koše denně.
21. Sušení většího množství prádla na radiátorech v pokojích je zakázané.
22. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit personálu.
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OHLAŠOVNY NA TEL. ČÍSLECH:
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
PRVNÍ POMOC

155

HASIČI

150

POLICIE

158

Odpovědná osoba:

Jana Jenčková

Recepce:

tel.: +420 775 862 568
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Heslo pro WIFI :

Penzion8

SLUŽBY NA RECEPCI:
-osobně k dispozici: 7.00-10.00 tel.:778113323

nebo dle předchozí domluvy

-možnost osobního přihlášení/odhlášení
-turistické informace
-domluvíme se těmito jazyky: česky, německy, anglicky
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PENZION ŠETRNÝ KŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
……………………………………. příroda je pro nás důležitá

Penzion nabízí skvělé komfortní ubytování, ale myslí i na životní prostředí.
- Odpad je tříděn a recyklován, včetně tuků a olejů.
- Penzion je vybaven úspornými zdroji světla.
- Dešťová voda je zachycována do nádrží a následně používána pro zalévání rozlehlé
zahrady.
- Veškerá okna jsou tepelně izolována stejně jako fasáda budovy.
- Nápoje nabízí jen ve skleněných lahvích.
- Regionální snídaně s výbornými produkty místních
farem podporují udržitelnost regionu a nezatěžují
životní prostředí zbytečnými obaly a náklady na
přepravu.
- Podpora prodeje regionálních výrobků pomáhá
drobnému podnikání a rozvoji v kraji.

U hostů vítáme:
Zhasínejte
Recyklujte - nádoby na tříděný odpad je k dispozici v každém apartmánu
Kontejnery na směsný odpad jsou umístěné u vstupní brány
Na použitý olej nechávejte v apartmánu v nádobě na použitý olej
Sklo, papír a plasty 20 m od brány u hlavní silnice
Používejte při splachování toalet jen tolik vody kolik je nezbytně nutné.
WC jsou opatřeny i šetřícím splachovadlem.
- Používejte jen tolik vody, kolik je nezbytně nutné.
- Zavírejte okna – při odchodu žádáme o kontrolu zavřených oken. Šetří se energie a
předejde se i škodám na majetku.
-

