
UBYTOVACÍ ŘÁD SPORTHOTEL 
 

Provozovatel: Sportovní zařízení města Vlašimi, p. o., 

Na Lukách 1921, 258 01 Vlašim, IC71295127 

 

Provozní doba recepce: 6:00 – 22:00  (může být dle potřeb upravena) 

Tel.:+420 734 362 057 

• Ubytování je možné na základě předložení občanského průkazu, platného cestovního 

pasu nebo jiného dokladu o totožnosti. Host bude zapsán do evidence ubytovaných. 

• Host při zahájení ubytování dostane klíč, el. čip nebo kartu (dále jen jako identifikátor) 

od pokojových a vstupních dveří. Host je povinen tento identifikátor zabezpečit tak, aby 

se nedostal ke třetím osobám či nemohl být jinak zneužit neoprávněnými osobami. 

• Host odpovídá za identifikátor od pokoje a vstupních dveří. V případě jeho ztráty je host 

povinen zaplatit smluvní pokutu dle platného ceníku. 

• Obsazení pokojů bude provedeno dle počtu lůžek. Host užívá pokoj po dobu, kterou 

sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje (check-in) jsou 

připraveny od 14 hodin, poslední den pobytu host uvolní pokoj (check-out) nejpozději 

do 10 hodin. Neučiní-li tak, provozovatel je oprávněn účtovat pobyt na další den. 

• Při odchodu odevzdá host identifikátor v recepci. 

• Host nesmí do ubytovacích prostor vpouštět jiné osoby, či zvířata bez souhlasu hotelu. 

Návštěvy může přijímat pouze v recepci hotelu. 

• Ve všech prostorách hotelu nesmí být děti ponechány bez dozoru dospělé osoby, která 

zodpovídá za jejich bezpečnost. 

• Je zakázáno přenášet nábytek a zařízení. 

• V celém hotelu platí přísný zákaz kouření. 

• V objektu není dovoleno používat vlastní el. spotřebiče, jejichž příkon je větší než 400 W. 

• Host je povinen chovat se v době mezi 22:00 – 06:00 tak, aby nerušil noční klid. 

• Za způsobené škody na majetku hotelu odpovídá host v plném rozsahu. Provozovatel má 

právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí. 

• Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí, cenností a finančních obnosů 

ponechaných ve volně přístupných částech hotelu, jakož i na pokojích, nenese 

provozovatel žádnou zodpovědnost. Uschování cenností je možné v hotelovém trezoru. 

• Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej 

závažným způsobem poruší, má provozovatel právo odstoupit od smlouvy, nebo 

ubytování ukončit bez náhrady. 

 

Důležitá telefonní čísla 
 

    Policie ČR                                Hasiči                             Záchranná služba 

                      158                                150                                      155 

 

                                                                                                           

 

  Schváleno provozovatelem dne 1.7.2018 


