
 

 

Ubytovací řád 
“Penzion U Loděnice” Napajedla 

 
1. Klient má právo používat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné 
prostory. 

2. Bez souhlasu ubytovatele nesmí klient v  objektu, pokojích provádět žádné změny, tj. např. 
manipulovat s nábytkem, inventářem (vyjma nádobí) apod.  Zejména je zakázáno vynášení 

nábytku mimo budovu.  
3. Klient je povinen v době od 22.00 do 7.00 hodin udržovat noční klid.  

4. Klient může přijímat návštěvy ve svém pokoji pouze se souhlasem ubytovatele a to v dob ě 

od 8.00 do 22.00 hodin. 
5. Klient nesmí mít bez souhlasu majitele v objektu žádné zvíře.  

6. Klient nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží 
osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů. Kli ent může používat také 

spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, nabíječky k 
videokamerám, mobilním telefonům a podobným zařízením.  

7. Klient je povinen při odchodu z  prostor vyhrazených mu k ubytování uzavřít okna, 
vodovodní kohoutky, zkontrolovat, zdali neprotéká splachovač na WC, vypnout klimatizaci a 

elektrické přístroje (kromě ledničky).  Klient je povinen při odchodu pečlivě uhasit krbová 

kamna.  
8. Klient je povinen uzamykat vstup do pokoje v němž je ubytován a vstupní dveře  ohraničující 

vstup do pronajímaných prostor.  V nočních hodinách je povinen uzamknout hlavní vstup (z 
terasy) 

9. Je zakázáno ponechávat děti ve věku do deseti let v pokoji a ostatních společných 
prostorách penzionu, či okolí bez dozoru dospělých. 

10. Při ztrátě klíčů zaplatí klient ubytovateli peněžní  náhradu ve výši 1.000, -Kč. 
11. Kouření je zakázáno ve všech prostorech objektu, včetně dřevěné terasy na východní 

straně objektu. 

12. V zimním období je klient povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy z hlediska 
nebezpečí úrazu způsobeného padajícím sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu 

na náledí.  
13. Nejen v období nepříznivého počasí (např.silný vítr) hrozí nebezpečí pádu větví ze stromů 

v okolí objektu- nebezpečí úrazu.  
14. V bezprostřední blízkosti objektu protéká řeka Morava. Zde hrozí nebezpečí utonutí. 

Zabezpečte své děti a neplavce odpovídajícím dozorem. Zákaz vstupu na plovoucí molo bez 
souhlasu provozovatele půjčovny člunů! 

15. Nenechávat bez dozoru oheň na ohništi, rozdělávat oheň mimo určený prostor.  

16. Klient je povinen pohybovat se v prostorách ubytování a okolí tak, aby předcházel úrazům 
(např. pádem ze schodů, uklounutím ve sprše, uklouznutím na trávě, a pod.)  

17. Klient se seznámí s obsluhou vybavení ubytování. Veškeré dotazy zodpoví správce.  
18. Případné závady v ubytování, vybavení apod., klient hlásí bez zbytečného odkladu správci 

objektu. 
19. Klient je povinen udržovat čistotu a pořádek v předmětu ubytování a společných 

prostorách. 
20. Klient je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí 

zajišťující ostatním ubytovaným a nájemcům výkon jejich práv.  

 

21. Kontakt na ubytovatele: 603 724 845 

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1.6. 2013  

 


