UBYTOVACÍ

PORIADOK

Vážení hostia,
Penzión Mária Vám ponúka skvelé ubytovanie v príjemnom prostredí a preto
Vás prosíme , aby ste sa k nemu správali tak, ako keby bol Váš a neničili jeho
zariadenie.Snažíme sa, aby ste sa tu cítili tak, ako doma- možno ešte lepšie, preto
Vás prosíme o dodržiavanie následného ubytovacieho poriadku.
1.

Penzión môže ubytovať iba hosťa,ktorého riadne prihlási. Za týmto účelom hosť
predloží ihneď po príchode občiansky preukaz,cestovný pas alebo iný platný
doklad totožnosti,ktorý obsahuje aspoň meno,priezvisko,rodné číslo a
fotografiu vlastníka preukazu.
2.
Penzión poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje príslušný
právny predpis o kategorizácií ubytovacích zariadení.
3.
Penzión môže hosťovi ponúknuť iné ubytovanie,než bolo pôvodne dohodnuté
pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
4.
Na základe objednávky je penzión povinný ubytovať hosťa od 16,00hod do 20.00 hodiny,do
tohoto istého času izbu rezervuje.Po uplynutí 20.00 hod.môže izbou disponovať.
5.
Ak hosť požiada o predĺženie pobytu,môže mu penzión ponúknuť aj iný typ izby
než,v ktorej bol ubytovaný.
6.
Penzión nezodpovedá za peniaze a cenné veci ak ich výhradne nezobral do
úschovy.
7.
Na izbe môže hosť príjmať návštevy iba so súhlasom prevádzkovateľa,ktorý je
oprávnený si overiť totožnosť návštevy a zapísať návštevu do knihy návštev.
Príjmanie návštev je možné v čase od 8.00 do 20.00 hodiny.
8.
Pri onemocnení alebo zranení hosťa je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť
lekársku pomoc,prípadne prevoz do nemocnice.
9.
Hosť používa izbu v čase,ktorý bol dohodnutý. Odchod hosťa je najneskôr do
10.00 hodiny posledného dňa pobytu.
10.
V priestoroch penziónu a izieb je fajčenie prísne zakázané!V prípade porušenia je
sankcia za fajčenie 35,00€ na deň.
11.
V izbe nesmie hosť bez súhlasu prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie,
robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
12.
Pred odchodom je povinný odovzdať kľúč a izbu uzamknúť.
13.
Hosť nie je oprávnený brať do izby športové náradie. Na to je vyhradený priestor, ktorý mu
ukáže personál. Hosť nesmie so sebou na izbu brať strelné zbrane,výbušné,prchavé a omámné
látky.
14.
Psov a iné zvieratá je možné ubytovať za predpokladu,že prevádzkovateľ s tým súhlasí.
15.
Cenník je k dispozícii na mieste vyhradenom na príjmanie hosťa.
16.
Závady na izbe ( chýbajúci inventár alebo poškozené zariadenie), prosíme nahlásiť na recepcií
ihneď po ubytovaní, inak nemusia byť uznané.
17.
Hosť je povinný dodržiavať zásady ubytovacieho poriadku.V prípade,že ich nedodržiava je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní
ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.
Prajeme Vám príjemný pobyt.
Kolektív penziónu Mária
Ubytovací poriadok je platný od 15.5.2010
V Korni 15.5.2010

