
 

Ubytovací řád Studio Glass Doležal, Škrdlovice 108 
 

Vážení a milí přátelé a návštěvníci. 
Jsme rádi, že jste se rozhodli strávit chvíle odpočinku, právě u nás. Žádáme Vás, abyste věnovali pozornost níže 

uvedeným pokynům. Prosíme, abyste se jimi řídili a pomohli tak navodit klidnou a ničím nerušenou atmosféru Vaší 
dovolené a naší práce. 

 
 V ubytovacím zařízení může být ubytován pouze host, který je řádně přihlášen. Za tímto účelem předloží host 

ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný doklad o totožnosti.  
 

 Nástup do penzionu je po 15.00 hodině. V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10.00 hodin.  
 

 Při nástupu obdržíte klíč od pokoje a hlavních dveří. Host je povinen při odchodu uzavřít okno, zamknout 
pokoj i hlavní vchod. Při ztrátě klíčů je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. 
 

 V ubytovací části je host povinen používat domácí obuv. V případě potřeby domácí obuv půjčujeme bez 
poplatku. 

 
 V pokoji nebo společenských prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu provozovatele přemisťovat 

zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace. 
 

 Veškerá poškození na vybavení pokojů a případně další závady je host povinen nahlásit provozovateli.  
 

 Ve všech prostorách platí zákaz používání vlastních elektrospotřebičů, toto nařízení se netýká el. spotřebičů, 
sloužících k osobní hygieně. Dále platí zákaz vaření snídaní, obědů, večeří a pod. a jejich konzumace na 
pokojích. Jídlo se připravuje a konzumuje pouze v prostoru kuchyně a jídelny. 

 
 Ve všech prostorách, s výjimkou terasy a zahrady, je zákaz kouření a používání otevřeného ohně.  

 
 Od 22.00 do 6.00 hodin je dodržován noční klid.  

 
 Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má provozovatel 

právo od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady. 
 

 Za způsobené škody odpovídají návštěvníci provozovateli podle platných právních předpisů a jsou povinni je 
nahradit.  

 
 Za dodržení tohoto ubytovacího řádu dětmi mladšími 15 let, zodpovídají rodiče, popř. jiné osoby, starší 18 let, 

se kterými jsou děti ubytovány.  
 

 Provozovatel neodpovídá za škody na majetku nebo zdraví, k nímž dojde v důsledku nedodržení tohoto 
provozního řádu nebo neuposlechnutí pokynů provozovatele.  

 
 Zákazník má právo být řádně informován o veškerých podmínkách, týkajících se jeho pobytu, využívat 

veškerých objednaných a zaplacených služeb, odstoupit od smlouvy, pokud kvalita a rozsah, neodpovídají 
nabízeným službám.  
 

 Používání privátních zařízení vířivky, infrasauny venkovního bazénu a zavěšené houpačky je na vlastní 
zodpovědnost. 
 

 
Přejeme si, abyste odjížděli od nás spokojení a odpočinutí. Doufáme, že se u nás budete cítit příjemně a rádi 

se třeba i s přáteli vrátíte. 
 

Hezké počasí a příjemnou dovolenou vám přeje Ing. Jindřich Doležal a Miloslava Středová 


