Ubytování na Nové Husarůvce v Soběšovicích
Toto ubytovací zařízení je provozováno Obcí Soběšovice. Nabízí
ubytování v jednom dvoulůžkovém a ve čtyřech třílůžkových
pokojích s vlastním soc. zařízením. Pokoje jsou vybaveny
chladničkou, televizí a nabízejí WI-FI připojení k internetu.

UBYTOVACÍ ŘÁD
Registrace ubytovaných
- Každý ubytovaný je povinen se při příchodu zaregistrovat
v příjímací kanceláři (kancelář účetní) na obecním úřadě
v Soběšovicích předložením průkazu totožnosti. (op, pas)
- S cizinci musí být vyplněná a řádně podepsaná hlášenka pro
cizineckou policii.
- Platba za ubytování se provádí předem při registraci
v hotovosti v českých korunách proti potvrzení o platbě.
- Při ubytování skupiny může vedoucí odevzdat platbu za celou
skupinu opět proti potvrzení o platbě, přitom musí předložit
jmenný seznam členů skupiny s povinnými údaji.(1jméno,
adresa, datum narození, číslo občanského průkazu nebo pasu
všech ubytovaných)
- Po zaplacení obdrží ubytovaný klíč od pokoje a hlavního
vchodu, případně čip k elektronickému zabezpečení pokoje.
- Hostu na invalidním vozíku bude umožněn bezbariérový
přístup přes OÚ.
- Hosté mohou parkovat na parkovištích u budovy. Parkoviště
nejsou hlídaná a provozovatel nenese odpovědnost za
dopravní prostředky.

Ubytovat se lze: Pondělí a středa

7.00 – 17.00 h.

Úterý, Čtvrtek, Pátek 7.00 – 15.00 h.
mimo tyto hodiny, o víkendech a svátcích bude host s předem
dohodnutým ubytováním ubytován pracovníkem kontaktovaným
na mob. telefonu č.: +420 774 754 040 dle předchozí domluvy,
(nejpozději do 20 h.)

Pobyt na pokojích
- Na pokojích i v celé budově platí zákaz kouření a jakákoliv
manipulace s otevřeným ohněm.
- Při vstupu do pokoje doporučujeme zkontrolovat inventář dle
seznamu, který je na každém pokoji. Případné zjištěné rozdíly
hlaste ubytovateli.
- Každou závadu, kterou zjistíte během pobytu, nahlaste ihned
ubytovateli.
- V pokojích a společných prostorách není dovoleno bez
souhlasu provozovatele přemísťovat nábytek zařízení,
provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě a jiných
instalací.
- Hosté mohou z vlastních elektrických přístrojů používat pouze
ty, které slouží k osobní hygieně, nabíječky mobilních telefonů
a notebooků.
- Rodiče jsou zodpovědní za chování dětí. Nenechávejte děti
bez dozoru.
- Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení, zcizení
vybavení či ztrátu klíčů odpovídá host a může mu být
předepsána náhrada v rozsahu vzniklé škody.
- Nenechávejte na pokojích peněžní hotovost, šperky ani jiné
cennosti.
- Šetřete vodou a elektrickou energií.

- Buďte ohleduplní k ostatním ubytovaným a dodržujte noční
klid od 22.00 – 06.00 hodin.
- Pobyt psů a jiných zvířat není dovolen.
- Po ukončení pobytu zkontrolujte, zda neteče v koupelně voda,
zhasněte světla, zavřete okna. Klíče odevzdejte ubytovateli
nebo do určené schránky. Pokoj uvolněte do 10.00 hodin,
pokud není domluveno jinak.

Důležitá telefonní čísla:
SOS

112

Hasiči

150

Zdravotní záchranná služba 155
Policie

158

Provozní ubytovacího zařízení

+420 774 754 040

Obec Soběšovice – provozovatel

+420 558 404 553

739 22 Soběšovice 10
www.sobesovice.cz
Ubytovací řád schválila Rada Obce Soběšovice dne 19. 10. 2016

Příjemný pobyt v Soběšovicích Vám přejí všichni zaměstnanci Obce Soběšovice.

