Ubytovací řád v ubytovacím zařízení vojenského barokního stanu L.P. 1757
Ubytovací řád pro přechodné ubytování
1) Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný v
experimentální stavbě vojenského barokního stanu (dále „ubytovací zařízení“).
2) Ubytováni mohou být pouze předem rezervované skupiny o 4 až 10 členech. Každou
skupinu zastupuje zodpovědná osoba, která je starší 18 let a která celkově zodpovídá za
dodržování ubytovacího řádu všemi členy skupiny. Tato osoba podepisuje za ubytované
osoby ubytovací smlouvu.
3) Ve stanu platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm včetně kouření.
4) Ubytovaná skupina si zajistí vlastní lůžkoviny. Doba ubytování je od 18.00 hodin do 9.00
hodin následujícího dne.
5) Ubytovatel negarantuje stabilní ubytovací podmínky, které jsou odvislé od aktuálního
počasí.
6) Ubytovatel nezodpovídá za škody, které mohou vzniknout ubytovaným třetí osobou.
7) Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě porušení
smluvních podmínek ze strany objednatele a při porušení dobrých mravů v ubytovacím
zařízení, dále také v případě, že se stane ubytovací zařízení nezpůsobilým k užívání, a to
z jakéhokoliv důvodu.
8) Ubytovaný je povinen chovat se v ubytovacím zařízení, zejména v době od 21.00 hod. do
6.00 hod., tak, aby nerušil klid ostatních. V případě, že objednatel i přes výstrahu závažným
způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i
před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla
uzavřena.
6) Stížnosti ubytovaných, jakož i všechny záležitosti ohledně ubytování se přijímají a
projednávají na telefonním čísle 724 663 622 (Mgr. Jiří Křížek). Tento ubytovací řád je
nedílnou součástí ubytovací smlouvy a je umístěn v ubytovacím zařízení a ubytovaný je
povinen se s ním důkladně seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě
nejasností má objednatel právo na ústní vysvětlení pojmů odpovědným pracovníkem
ubytovatele.
7) V případě zjištění, že třetí osoba narušuje pobyt ubytované skupiny v ubytovacím zařízení
nebo toto zařízení poškozuje, je zodpovědná osoba skupiny povinna kontaktovat městskou
nebo státní policii, aby předešla případným dalším škodám.

