Tělocvičná jednota Sokol Osek
338 21 Osek u Rokycan č.p. 10
Provozní řád Turistické ubytovny
Provozní řád turistické ubytovny TJ SOKOL OSEK
•

Turistická ubytovna TJ SOKOL OSEK, OSEK10, 338 21, IČO 18242341

•

Odpovědná osoba: Polja Unetičová

•

Druh a rozsah poskytovaných služeb: celkový počet lůžek 12

•

Podmínky ubytování:

Každý zájemce o ubytování se po příchodu přihlásí u správce ubytovny. K zapsání do knihy ubytovaných
předloží doklad totožnosti (OP, cestovní pas). Oznámí předběžnou délku pobytu. Poplatek za ubytování platí
ubytovaný správci v hotovosti při převzetí klíčů od pokoje a hlavního vchodu ubytovny. U dlouhodobého
ubytování se předpokládá sepsání smlouvy (platba za ubytování vždy 15tého v měsíci). Za klíče 100,-Kč jako
záloha, která bude vrácena při vrácení klíčů správci. Při ztrátě klíčů platí ubytovaný klíče nové popř.výměnu
zámku na vlastní náklady.
Ubytovaný dostává dvě sady ložního prádla (pokud ubytování přesahuje jeden týden), které si dle potřeby pere
v pračce (k dispozici v ubytovně). Čisté prádlo je uloženo v prostorách k tomu určených. Úklid na pokojích si
zajišťuje ubytovaný sám, má k zapůjčení úklidové prostředky u správce ubytovny. Společné prostory uklízí
správce ubytovny. Pro přípravu jídla je k dispozici vybavená kuchyňka. Při používání pračky je ubytovaný
povinen dodržovat pokyny návodu k obsluze. Odpadky odnáší ubytovaný do popelnice zřízené pro provoz
ubytovny, u tříděného odpadu odnáší do určených kontejnerů. Pracovní obuv si nechávají ubytovaní (popř.
návštěva) v prostoru vstupní haly v botníku k tomu určenému. Ubytovaný při odchodu z pokoje zkontroluje
zhasnutí a uzavření oken. Vchodové dveře se musí při odchodu zamykat.
Neubytované osoby mohou na krátkodobou návštěvu pouze se svolením správce.
V ubytovně je povinnost dodržovat noční klid a to od 22hod do 06hod.
Při odhlášení předá ubytovaný klíče spolu s ložním prádlem a pokojem, který si správce osobně zkontroluje.
Na ubytovně je výslovně ZAKÁZÁNO !!!
- Kouření a používání otevřeného ohně v prostorách ubytovny a na pokojích.
Kouřit se smí pouze v prostoru k tomu určenému.
- Používání elektrických spotřebičů na pokojích ( rychlovarné konvice, topná tělesa apod.)
•
•
•
•

Ubytovaní jsou odpovědní za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré
zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit správci. TJ Sokol Osek neodpovídá za škodu na
vnesených věcech do prostor ubytovny.
Ubytovaní jsou povinni dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
Všichni ubytovaní jsou povinni řídit se tímto provozním řádem, dále dbát pokynů a nařízení pověřených
osob a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách
ubytovny
V případě porušení provozního řádu, bude ubytovanému ukončen pobyt .

Schváleno dne 1.září 2008 Výborem TJ Sokol Osek
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Jaroslav Hlůžek
Starosta TJ Sokol Osek

