Provozní řád „ Ubytovna V Aleji 278, Skalná „
Majitel ubytovny: Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná
IČ: 002 542 31 DIČ: CZ00254231
Adresa ubytovny: V Aleji 278, 351 34 Skalná
Odpovědná osoba: Chmelíř Václav
Část I. – Základní ustanovení
Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů ubytovny, jejich práva a povinnosti.
Porušení tohoto provozního řádu, porušování požárních a bezpečnostních předpisů
je důvodem k okamžitému zrušení smlouvy, vyloučení z ubytovny a případné úhrady
vzniklé škody.
Část II. – Užívání ubytovny
Zařízení je vybaveno, jako ubytovna se společným sociálním zázemím.
Ubytovaný host je povinný poskytnout odpovědné osobě ubytovny osobní údaje dle
platné vyhlášky a zákona o pobytu cizinců na území České republiky, které budou zapsány
v knize ubytovaných osob.
Každá ubytovaná osoba je povinna seznámit se s tímto provozním řádem a tento řád
dodržovat.
Ubytovaný (odpovědná osoba) si osobně převezme klíč od pokoje, překontroluje
technický stav, vybavení pokoje. Případné závady nahlásí odpovědné osobě ubytovny.
Ubytovaná osoba se bude chovat ohleduplně k ostatním ubytovaným osobám, nebude
obtěžovat nadměrným hlukem a jiným nepřístojným chováním ostatní ubytované osoby,
bude dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické předpisy, šetřit el. energii a vodu.
Ubytovaná osoba nesmí přijímat návštěvy v prostorách ubytovny nebo tyto prostory
nabízet dalším osobám.
Ubytovaná osoba bude provádět běžný úklid pokoje.
Osoby mladší 18 let mohou být ubytovány pouze v doprovodu odpovědné osoby starší
18 let.
Majitel ubytovny neodpovídá za ztrátu osobních věcí a vybavení ubytovaných osob.
Parkování dopravních prostředků je dovoleno na předem dohodnutém a určeném místě.
Část III. - Na ubytovně je zakázáno
- kouření a manipulace s otevřeným ohněm (kouření je dovoleno na vyhrazeném
místě)
- používání omamných látek a alkoholu

- je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k
osobní hygieně a osobních počítačů
- poškozovat vybavení ubytovny
- vnášet zbraně, výbušniny, střelivo, plynové láhve
- skladování potravin podléhající rychlé zkáze
- shromažďování sběrných surovin
- použití oken k jinému účelu, než k větrání místnosti
- rušení nočního klidu v době od 22,00 hod do 6,00 hod
- je zakázáno přemisťovat nábytek a zařízení, provádět opravy a zásahy do elektrické
sítě nebo jiné instalace

-

Část IV. – Ubytovaný má právo
na poskytnutí základního vybavení pokoje (postel, skříň, židle, stůl)
na dodržování soukromí v souladu s provozním řádem ubytovny
na pravidelnou výměnu ložního prádla stanovenou majitelem ubytovny
užívat pokoj a společné prostory na základě dodržování předepsaných směrnic

Část V. – Užívání kuchyně
Kuchyně je samoobslužné zařízení se základním vybavením pro přípravu stravování.
V kuchyni se musí udržovat čistota a pořádek, používané vybavení vracet na určená
místa. Je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče. V kuchyni se nesmí uskladňovat
nepoužívané potraviny a nápoje.
V případě rozbití nebo poškození vybavení je ubytovaná osoba povinna toto nahlásit
odpovědné osobě ubytovny.

Část VI. – Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád je závazný pro všechny ubytované osoby.
Pro užívání prostor ubytovny platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti,
ochrany zdraví a hygienická nařízení.
Na klíče je vybírána vratná záloha 500,- Kč/kus.
Provozní řád ubytovny nabývá účinností dne 1. 6. 2016 a vztahuje se na všechny
ubytované osoby.

Mgr. Rita Skalová
starostka města

