UBYTOVACÍ ŘÁD
Sportovní a ubytovací zařízení Zimního stadionu města Plzně
(ubytovací řád pro přechodné ubytování ve smyslu ustanovení §754 Občanského zákoníku)
1.

Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je ubytován
ve sportovní ubytovně Zimního stadionu města Plzně.
2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen při příchodu
předložit svůj občanský průkaz nebo cestovní pas. U skupin předloží vedoucí seznam se
jmény, datem narození a bydlištěm.
3. Úhradu za ubytování a služby s tím spojené je host platící v hotovosti povinen zaplatit při
nástupu ubytování, a to dle platného ceníku.
4. Ubytovaný host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování řádně, bez souhlasu
koordinátora nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny.
5. Jakoukoli zjištěnou závadu neprodleně oznamte koordinátorovi nebo na tel č.
378 015 016 (recepce hlavní haly).
6. Udržujte čistotu a pořádek všech míst ve sportovním a ubytovacím zařízení.
7. Při svém jednání dbejte na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních osob.
8. Dodržujte noční klid od 22 hod. do 06 hod.
9. Při každém odchodu z pokoje zhasněte světla, překontrolujte uzavření vodovodních
kohoutků, zavřete okna a dveře.
10. Ztráta čipu (klíče) od pokoje je účtována ve výši 300 Kč.
11. Host je povinen uhradit škody způsobené vlastním zaviněním.
12. Seznamte se a dodržujte požární předpisy.
Ve sportovním a ubytovacím zařízení je zakázáno:
•
•
•
•
•
•
•

Kouřit v celém areálu ubytovacího zařízení
Vařit na pokojích
Používat vlastní elektrické spotřebiče (mimo nízkopříkonových, tzn. PC, vysoušeč vlasů,
holicí strojek, atd.)
Zasahovat do elektroinstalace
Stěhovat nábytek mezi pokoji i na pokojích
Vstup cizích osob, tj. osob nepřihlášených v ubytovacím zařízení
Vodit do budovy zvířata

Při opakovaném porušování ustanovení tohoto ubytovacího řádu nebo při opakovaném
neuposlechnutí pokynů koordinátora lze pobyt neukázněného ubytovaného (hosta) ukončit.
V Plzni 1. 12. 2020

JUDr. František Mynařík
1. místopředseda představenstva
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