
 

 

Ubytovací řád 
 
Vítáme Vás ve Sklářské roubence, 
jsme velice potěšeni, že jste si pro svůj pobyt vybrali právě nás. 
 
1. V apartmánu může být ubytován pouze host, který je k ubytování 

přihlášen po předložení     občanského průkazu, platného 
cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti. 

 
2. Check-in od 14:00 hodin, Check- out do 10.00 
 
3. V apartmánu nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy 

do elektrické či jiné instalace. 
 
4. Není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, 

které jsou umístěny v apartmánu, a které hostům slouží k jejich 
osobní hygieně, nabíječek mobilních telefonů a jiné mobilní 
komunikace. 

 
5. Host odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku 

apartmánu jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami jemu 
svěřenými do péče. Případně takto vzniklé škody je host povinen 
uhradit na místě před svým odjezdem. Výše škody se stanoví 
dohodou nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. Host má za 
povinnost bezodkladně ohlásit případné předchozí škody v 
apartmánu či na jeho zařízení. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že dodatečně zjištěné škody způsobil sám. 

 
6. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení 

poskytovateli a uhradit škodu tímto způsobenou (náklady spojené 
s výměnou zámků).  

 
7. Ve všech prostorách ubytování je zakázáno kouřit, včetně 

kouření z oken. V případě nedodržení si Vám dovolíme 
naúčtovat částku ve výši 5 000 Kč. 

 
8. Našim hostům nenarušujeme soukromí v době jejich pobytu, 

pokud si přejete uklidit, vyměnit ručníky či doplnit toaletní papír, 
požádejte nás. 



 

 

 
9. Při odchodu z apartmánu je host povinen zhasnout světla, 

vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat 
klíč. 

 
10. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat 

noční klid. 
 
11. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací 

řád i požární řád. V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, 
má poskytovatel právo ukončit pobyt pro celou ubytovanou 
skupinu bez náhrady. 

 
12. Děti se nesmí v prostorách a na pozemkách penzionu 

pohybovat bez dozoru osoby starší 18 let. 
 
13. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu penzionu 

prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného 
očkovacího průkazu. Není dovoleno, aby zvířata byla v 
prostorách penzionu, a to včetně pokoje, ponechána bez dozoru. 
odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku penzionu 
má osoba, která zvíře doprovází. 

 


