
 

TURISTICKÁ UBYTOVNA 
SVČ BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU 
 

 ČSA 325 

 Budišov nad Budišovkou, 747 87 

 IČ: 725 53 669  

 Kontaktní osoby: Hana Košarišťanová 773 346 551 

                               Jindra Bláha              771 146 109 

 

Podmínky ubytování: 
 Nástup na ubytování:    od 14:00 

 Odhlášení z ubytování: do 10:00 

 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. 

 Ubytovaný dostává sadu ložního prádla  

 Úklid na pokojích si zajišťuje ubytovaný sám, má k zapůjčení úklidové prostředky u správce ubytovny. 

 Pro přípravu jídla je k dispozici vybavená kuchyňka 

 Odpadky odnáší ubytovaný do popelnice zřízené pro provoz ubytovny, u tříděného odpadu odnáší do 

určených kontejnerů. 

  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.  

 Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit správci. 

 SVČ Budišov nad Budišovkou neodpovídá za škodu na vnesených věcech do prostor ubytovny.  

 Ubytovaní jsou povinni dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.  

 Přísný zákaz vnášení zbraní a střeliva!! 

 Přísný zákaz držení, výroby či distribuce omamné nebo psychotropní látky!! 

 Zákaz zasahovat jakkoliv do elektroinstalace!! Při výskytu problému neodkladně informovat správce!! 

 V případě porušení provozního řádu, bude ubytovanému ukončen pobyt!!!! 

 Při ztrátě klíčů platí ubytovaný klíče nové, popř.výměnu zámku na vlastní náklady.  

Na ubytovně je výslovně ZAKÁZÁNO!!! 

 Kouření a používání otevřeného ohně v prostorách ubytovny a na pokojích  

 Používání elektrických spotřebičů na pokojích (rychlovarné konvice, topná tělesa apod.)  

 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 

 Ubytovaní jsou odpovědní za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.  



 

TURISTICKÁ UBYTOVNA 

SVČ BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU 

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID: 

POKOJE 

 Umýt povrch stolu 

 Vysypat odpadky do popelnice 

 Svléct povlečení a nechat je na posteli 

 Vytřít podlahu pokoje 

 

KUCHYNĚ A JÍDELNA 

 Umýt povrchy stolů, linky,lednice 

 Vysypat odpadky do popelnice 

 Vytřít podlahu 

 

KOUPELNA A WC 

 Vysypat odpadky do popelnice 

 Vytřít podlahu 

CHODBY A SPOLEČNÉ PROSTORY 

 Vytřít podlahu 

 

 

 

TŘÍDÍME ODPADY !!! 
 


