PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD – BUNGALOVY
Provozní a ubytovací řád včetně veškerých podmínek, práv a povinností z něj vyplývajících, je závazný pro všechny klienty využívající
ubytovacích a ostatních služeb v areálu. Objednáním jakýchkoliv služeb klient vyjadřuje svůj souhlas a seznámení s tímto provozním
a ubytovacím řádem.
Upozorňujeme veškeré hosty a zákazníky, že venkovní prostor celého areálu je z důvodu bezpečnosti monitorován.

A) UBYTOVÁNÍ
1. Host může být ubytován pouze po předložení vlastního platného dokladu dokazující jeho totožnost, zapsání do knihy hostů a uhrazení zálohy za ubytování a služby ve stanovené výši.
2. Ubytování je možné po 14. hodině, nebo podle individuální domluvy.
3. Host si převezme 3 klíče (bungalov a 2 přístupové branky), dále bude seznámen se způsobem užívání včetně kontroly stavu a inventáře bungalovu. Případné závady či nesrovnalosti je host povinen neprodleně oznámit provozovatelce, která provede příslušný záznam.
Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
4. Pro parkování vozidel je určeno nehlídané parkoviště před recepcí, příp. za tenisovým kurtem. Za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle provozovatelka neručí.

B) UŽÍVÁNÍ BUNGALOVŮ A DALŠÍHO VYBAVENÍ AREÁLU
1. Ve všech prostorech areálu je přísný zákaz kouření vyjma míst k tomu určených (terasa, posezení s ohništěm)
2. Svoje zvířecí mazlíčky nechte doma, nejsme na ně zařízeni a zbytečně by strádali.
3. Bez svolení provozovatelky je zakázáno přemísťovat nábytek, vyjma židlí. Dále je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě elektrospotřebičů určených k osobní hygieně, dětských chůviček a notebooky.
4. V bungalovech, stejně jako v celém miniareálu je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektroinstalace či jiných instalací a rozvodů.
5. Ve vnitřních částech bungalovů používejte přezůvky, udržujte v celém objektu i venkovním prostředí čistotu a pořádek. Dodržujte
noční klid od 22 do 7 hodin.
6. V případě využívání vybavení areálu (trampolína, ruské kuželky, venkovní ping pong) je nutné zajistit dohled osoby starší 18 let pro
děti do 10 let.
7. Rozdělávání otevřeného ohně je možné pouze v objektu posezení s ohništěm.
8. Pronájem víceúčelového tenisového kurtu, posilovny, bazénu, sauny a vířivky, popřípadě zapůjčení vybavení z půjčovny sportovních
potřeb je opět po dohodě s provozovatelkou. Pro děti do 15 let nutný dohled dospělé osoby.
9. Využití poolového kulečníku je možné pouze po předchozí domluvě s provozovatelkou. Nutná přítomnost osoby starší 18 let.
10. Objekty bungalovů jsou vybaveny nádobami na třídění odpadů (plast, sklo, komunál). Žádáme o jejich třídění, pytle na odpad si
vyžádejte u provozovatelky.

C) ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU
1. Hosté jsou povinni zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných
vozidlech.
2. Provozovatelka nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru.
3. Za případné škody na zařízení a majetku odpovídá host, a je povinen tyto škody nahlásit a poté uhradit v plné výši.
4. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovatelce nebezpečí, nebo vznik požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo
lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránili šíření požáru nebo odvrátili nebezpečí.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112

HASIČI: 150

POLICIE: 158

PRVNÍ POMOC: 155

D) UKONČENÍ POBYTU, PŘEDÁNÍ
1. V den ukončení pobytu host předá bungalov včetně veškerého vybavení do 10 hod (popř. dle domluvy s provozovatelkou).
2. Před předáním host vyklidí své věci včetně potravin, provede základní úklid vnitřních i venkovních prostor a připraví bungalov
k předání ve stejném technickém stavu, v jakém jej přebíral.
3. Host je povinen doplatit cenu za ubytování a poskytnuté služby, včetně úhrady případných škod na zařízení a vybavení v areálu či
bungalovu.
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