UBYTOVACÍ PORIADOK
UBYTOVANIA KARMEN
Ubytovaný návštevník, ktorý si prenajm e ubytovanie sa súčastne zaväzuje, že bude
dodržiavať ubytovací poriadok prenajím ateľov.

1. Ubytovaní návštevníci sa musia riadne prihlási na recepcii (t.č. 0918 265 819), kde
predložia svoj platný doklad totožnosti a zaplatia kúpeľný poplatok mestu ,v čiastke
0,70 €/ dospelá osoba/ deň.
2. V deň príchodu (spravidla je to sobota) sa návštevníci môžu prihlásiť na recepcii a následne
ubytovať v čase od 09:00 - 14:00 h alebo od 18:00 - 19:00 h. V deň odchodu musia opustiť
ubytovacie zariadenie do 10:00 h, pokiaľ nie sú s prenajímateľom dohodnutí inak.
3. Ubytovaní návštevníci pri obsadení zariadenia si vo vlastnom záujme prekontrolujú stav a
funkčnosť zariadení a prípadné závady ihneď nahlásia prenajímateľovi.
4. V zariadení sa môžu prijímať návštevy iba so súhlasom majiteľa v čase od 8:00 h do 22:00
hodiny.
5. V interiéri ubytovacieho zariadenia ubytovaný návštevník nesmie premiestňovať
zariadenie,
vykonávať žiadne veľké opravy, akékoľvek zásahy do elektrických prístrojov, televíznych
prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
6. Vo vnútornej časti zariadenia , je prísny zákaz fajčenia.
7. V zariadení nie je ubytovaným návštevníkom povolené používať vlastné elektrické
spotrebiče,
okrem spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče vlasov, notebooky, nabíjačky a
pod.)
Nie je povolené súčasné používanie viac spotrebičov, nakoľko môže prísť k preťaženiu
elektrickej siete a vyrazeniu ističov v rozvodnej skrini.
8. Ubytovaným návštevníkom nie je povolené brať do zariadenia domáce zvieratá.
9. Ubytovaní návštevníci plne zodpovedajú za všetky škody spôsobené neodbornou a
neprimeranou manipuláciou so zariadením a majetkom ubytovacieho zariadenia.
10. Ubytovaní návštevníci sú povinný pri odchode vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie
miestností, uzavrieť okná uzamknúť vchodové dvere.
11. Ubytovaní návštevníci sú povinný udržiavať poriadok v celom zariadení a aj v jeho
vonkajšom okolí a v deň odchodu ich dať do pôvodného stavu. (umyť riad, uložiť nábytok,
zobrať si všetky svoje potraviny a zvliecť si vlastné posteľné prádlo.)
12. Za stratu kľúčov sa platí poplatok 20 Eur.
13. Škody spôsobené v ubytovacom zariadení alebo aj v jeho objekte, sú ubytovaní návštevníci
povinný uhradiť v plnom rozsahu prenajímateľovi.
14. Majiteľ nezodpovedá za prípadné straty osobných vecí.
15. Ubytovaní návštevníci sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od
momentu, kedy si prevzali kľúče.
Prenajímatelia majú v prípade vážneho porušenia ubytovacieho poriadku právo ukončiť
ubytovaným návštevníkom pobyt aj pred uplynutím dohodnutej doby a uplatniť si prípadnú
škodu na majetku a zariadení.
Príjemný pobyt v ubytovaní KARMEN Vám prajú prenajímatelia:
(0903 951 767, 0903 730 322)
V Štúrove 15.6.2018.

